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ஆசிரியர்

இயற்ைக என்ைன ெகாண்� ேபான �திரான வழியில் நான் கண்ட
��ைமகைள�ம், மனிதர்கள்கைள�ம் அவர்கேளா� நான் ெசய்த
உைரயாடல்கைள�ம் பயணம் ��த்� தி�ம்பி பார்க்ைகயில் அந்த பயண
அ�பவம்,மற்றவர்க�க்� உதவி ெசய்�ம் என எண்ணி எ�த்�க்க�க்�
 உயிர் ெகா�த்தி�க்கிேறன்…

என்னிடம் உயிர் ெபற்ற எ�த்�க்கள் உங்கைள சிந்திக்க ைவக்�ம் என
நம்�கிேறன்…

இவன்…. விஜய் பிரசாத்.பி

இ�ந்தால் இைறவ�க்� நன்றி…

மாைல ேநரம் அ�…மைறயப்ேபா�ம் கதிரவைன �ன்�ட்�ேய
க�ேமகம் மைறத்திட காத்தி�ந்தாள் கணவனின் வ�ைகக்காக
வாசலில்.ேநரத்திற்� ஏற்றவா� மணிய�க்�ம் க�காரம் ஆ� �ைற மணிைய
அ�த்த�.5 மணிக்� வ�கிேறன் என்� �றிவிட்� ெசன்றவைன
எதிர்பார்த்� காத்தி�க்கிறாள்…அவன் வ�வதற்�ள் �ந்திக்ெகாண்ட�
மைழ…

காற்றில் சன்னல்கள் ஒ��றம் அ�க்க அேத ேவகத்தில் அ�த்த� அவள்
இதய�ம்..கைடசி சன்னல் வைர ��விட்டால் இன்�ம் காணவில்ைல
கள்வைன…காைலயில் நடந்த சண்ைடைய மனதில் ைவத்�க்ெகாண்� கால
தாமதம் ெசய்கிறாேரா என்ற ேகள்வி ஒ��றம் பி�த்�க்ெகாண்ட� மைழ
என்ற கவைல ம��றம்… மைழயில் அ�க்க� நடக்�ம் மண்சரி�
விபத்�க்கள் அவன் வ�ம் பாைதயில்… இந்த ஒ� வ�டத்தில் மட்�ம்
இரண்� �ைற நடந்� இ�க்கிற�… இ�தான் அவள் பயப்பட காரண�ம்  …
பத்திரமாக அவன் வந்� ேச�ம் அந்த ெநா�க்காக க மைழயில் அ�க்க�
நடக்�ம் மண்சரி� விபத்�க்கள் அவன் வ�ம் பாைதயில்… இந்த ஒ�
வ�டத்தில் மட்�ம் இரண்� �ைற நடந்� இ�க்கிற�… இ�தான் அவள்
பயப்பட காரண�ம்  …பத்திரமாக அவன் வந்� ேச�ம் அந்த ெநா�க்காக
காத்தி�ப்பவள் கவைலயில் ைகப்ேபசி என்ற காதல் க�விைய
மறந்�விட்டாள்…அ�க்க� அவன் தன்ைன “மக்�” என்� ெசல்லமாய்
ெசால்வ� சரிதான் என சிரித்� ெகாண்டாள்..எப்ேபா�ம் �தலில் இ�க்�ம்



அவன் எண்ணிற்� அைழப்� வி�க்கிறாள்…அ�வைர அைமதியாய் இ�ந்த
வீட்�ல் “ெநஞ்ைச � ேபால் ெகாய்தவேள” என்� சத்தம் ேகட்க…ேவகமாக
ஓ�னால் வாசைல ேநாக்கி…….

சார�க்காக �ட்� ைவத்த கதைவ திறந்த�டன் அவள் �கத்தில் அந்த
சாரல் பட கண்கைள ��வள்…ேவகமாய் விழித்� ேத�னாள் அவைன…

காணவில்ைல அவைன ஆனால் சத்தம் மட்�ம் ஒலித்� ெகாண்ேட இ�க்க
ஒ�ச் ெசன்� பார்த்தான் தங்கள் அைறயில்…தைலயைன ேமல் ைகப்ேபசி..
திைரயில் " ஒ� கவிைத" என்� பதி� ெசய்யப்பட்ட தன் எண்ணிலி�ந்�
தவறிய அைழப்ைப பார்த்� தவிக்கிறாள்….காைல நடந்த சண்ைடயில்
ைகப்ேபசிைய மறந்�விட்டார் என்ப� �ரிந்த�…அவ�ம் கவனிக்கவில்ைல
காைல�தேல..என்�ேம அவைன இந்த அள� நிைனத்� ஏங்கியதில்ைல
என்ற எண்ணம் ேதாண்ற…அவன் ைகப்ேபசியில் “கட� ெசால்” ேபா�கிறாள்
தன் ெபயைர…. இ��ம்,மின்ன�மாய் மைழ ெகாட்�த்திர்க்க…அவள்
கண்களி�ம் ேதங்கி நிற்கிற� கண்ணீர் அவன் வந்த�ம் கட்�யைனத்�
ெகாட்�த்தீர்க்க…அவன் �ைகப்படத்ைத ேத�னாள்…கிைடத்த� ஓர்
அரிதான �ைகப்படம்…இ�வ�ம் கல்�ரி காலத்தில் காதைல
பரிமாறிக்ெகாண்ட பின் நடந்த �தல் சந்திப்பில் எ�த்த �ைகப்படம் அ�…

ெகாண்� ெசன்ற� அந்த நிைன� அவைள சில வ�டங்க�க்�
�ன்….

கன�க�டன் கல்�ரி வாசைல திறந்த ேபா� கண்�ன்ேன வந்�
ேபான� இ�வைர கண்ட கல்�ரி திைரப்படங்கள்.அ�வைர ஆண்கள்
பள்ளியில் ப�த்தவ�க்� ெவட்கத்ைத ெசால்லிக் ெகா�த்த� இ�பாலர்
ப�க்�ம் கல்�ரி.ெவளி�ரில் இ�ந்� ப�க்க வந்ததால் யா�ம் பழக்கமில்ைல
அவ�க்�.�தல்நாள் வ�ப்பைறயில் எந்த இ�க்ைகயில் அமர்வெதன்�
�ழப்பம்..

இங்ேக அமரலாமா என்ற ேகள்விக்�.?

�ன்னைக�டன் இடமலித்தான் ஒ�வன் இ�தி இ�க்ைகயில்..

��வ�ப்�ம் ஆங்கிலத்தில் �ழ்கிப்ேபானான்.க�கார �ள்ைளேய பார்த்�
ெகாண்��ந்தான்.மணிய�த்த�ம் நடக்க �வங்கிவிட்டான்
வி�திக்�.அறிவிற்� எட்டாத கனிணி அறிவியைல எ�த்� விட்ேடாேமா
என்ற தவிப்பில் தைல�னிந்� நடக்க �வங்கினான்.



ேவகமாக யாேரா இவைன இ�த்� ெசல்ல நிமிர்ந்தான் தைலைய அேத
வினா�யில் இ�த்தவ�ம் தி�ப்பினாள்.தான் இ�த்த� ஆண் என்ற�ம்
மன்னிப்� ேகட்க நிைனப்பதற்�ள் ெவட்கம் அவைள ஆட்ெகாள்ள.தி�ம்பி
அேத ேவகத்தில் நடக்க �வங்கி விட்டாள்.ஆனால் அவன் கண்கேளா தான்
பைடக்கப்பட்ட� இவைள காண தான் என்� அவைளேய பார்த்�க்
ெகாண்��ந்தன.அவள் தி�ம்பிய ஒ� கணத்ைத அவன் கண்கள்
காட்சிப்ப�த்�கிற�.

ெதரியாதவைர இ�த்�விட்ேடாம் என்ற தவிப்�.அ� ஆண் என்ற�ம்
அவைள ��க்ெகாண்ட ெவட்கம்.அவள் ��ய ஒற்ைற ேராஜா.காற்� எ�ம்
ஓவியன் கைலத்�விட்ட க�ங்�ந்தல்.பிரம்மன் கற்�ைவத்த கைலகைள
ஒன்� ேசர்த்� ெசய்த இ� காவியம் ஒேர �கத்தில் கண்களாக.அதிலி�ந்�
ெகாஞ்சம் க�ப்� வண்ணத்ைத தி�� ெபாட்� ைவத்� ெகாண்டாள் ேபா�ம்
சிறியதாக.அ�க்க� கால் ைவத்தால் �மிக்� வலிக்�ம் என்பதாேலா
ெதரியவில்ைல.�தித்� �தித்� தான் ஓ�னால் மான்ேபால.ேபார்களத்திற்�
ேபாவ� ேபால் ஓ�யவள்.கல்�ரி ேப�ந்ைத பி�க்க ஓ�கிறாள் என்�
ெதரிந்த�ம் வி�திவைர சிரித்� ெகாண்ேட ெசன்றான்.நண்பர்கள்
எப்ேபா�ம் �ழ்ந்� இ�க்க வீடாக மாறிய� வி�தி
ஓேரஇரவில்..ஒவ்ெவா�வரின் வாழ்க்ைக கைதக�ம் �ரிய ைவத்த�
இன்�ம் நாம் வாழேவ �வங்க வில்ைல என்பைத.வி�ய வி�ய கைத
ேபசியவர்கள்…எட்� மணிவைர �ங்கிவிட்� அ�த்த அைறமணிேநரத்தில்
தயார் ஆகினர் ம�நாள் வ�ப்பிற்�…

அவ�க்� வ�ப்பைறக்� ெசல்�ம் ஆர்வத்ைத விட அவள் யாெரன்�
அரியேவ ஆர்வம் அதிகம் இ�ந்த�.�றப்பட்டான்..ேபா�ம் வழிெயங்�ம்
அவைளேய ேத� அைலந்தன கண்கள்…. தன்ைன ஒ�வன் ேத�வைத
அரியாத அவள் வ�ப்பைற ேநாக்கி ெசல்ல.யாேரா Hello என்� அைழக்க
தி�ம்பிப் பார்க்கிறாள்.

அவள் ைகப்ேபசியில் ஒலிக்�ம் உன்ைன அள்ளி எ�த்�
ைகக்�ட்ைடயில் ம�த்� என்ற வரிகள் ��ந்த�ம்.சிேநகிதேன..என்ற
வார்த்ைத மீண்�ம் அவைள நிகழ்காலத்திற்� ெகாண்� வந்த�…..

அ�வைர அந்த �ைகப்படம் �ட்�ச்ெசன்ற நிைனவில் �ழ்கி இ�ந்த
அவைள நிகழ்காலத்திற்� ெகாண்�வந்த� அந்த
அைழப்�.நிகழ்காலத்திற்� வந்த�ம் நிைன�கள் அவன் இன்�ம் வர
வில்ைல என்பைதேய நிைன�ப�த்தின..அந்த அைழப்ைப பார்த்த�ம் பதற்றம்



ெதாற்றி ெகாண்ட� அவைள..அைழப்� அவன் நண்பனிடமி�ந்�
வந்தி�ந்த�.ஆயிரம் எண்ணங்கள் அந்த அைழப்ைப(phone call)

ஏற்பதற்�ள்.�ழப்பத்ேதா� எ�த்தாள். அவன் �ரலாக இ�க்க �டாத?

என்� ஏதிர்பார்த்தவ�க்� ஏமாற்றம் மிஞ்சிய�.ேபசிய� அவன் நண்பன்.

நான் ராம் ேப�கிேறன் என்ற�ம்.இரண்டாம் அைழப்� அந்த அைழப்ைப
ெதாந்தர� ெசய்ய ேகாபத்தில் �ண்�த்�விட்டாள் அந்த அைழப்ைப. அவன்
நண்பனின் அ�த்த வார்த்ைதைய ேகட்க அவள் ெசவிகள் ��க்கின்றன
இதயத்ைத ேபான்ேற.hello என்� ஆர்வமாய் �றிய அவ�க்� அைமதி
பதிலாக கிைடத்த�.காதிலி�ந்த ைகப்ேபசிைய ைகயில் எ�த்� பார்க்�ம்
ேபா�தான் �ரிந்த�…ேகாபத்தில் பல�ைற அைழப்ைப �ண்�க்க திைரைய
அ�த்தியதில் அவன் நண்பனின் அைழப்�ம்
�ண்�க்கப்பட்டெதன்�.ேவகமாய் அவ�க்� அைழப்� வி�த்தவ�க்�
ைகெகா�க்கவில்ைல மைழேமகம்.வானிைல காரணமாக ெதாடர்�ெகாள்ள
��யவில்ைல அவைன…இரக்கமின்றி ெகாட்�ம் மைழக்� அவள்
இைமக�ம் உதவிட நிைனத்� இரண்� �ளிகைள �ளிர்த்�
கண்ணீராய்…”என் ேதாள்கள் மீ� சா�ம் ேநரம் மட்�ம் தான் உன் கண்ணீைர
நான் பார்க்க ேவண்�ம்.அைத �ைடக்க�ம் அ�தல் ெசால்ல�ம்
நானி�ப்ேபன்”.என்� அவன் ெசான்ன� நிைனவில் வர.நி�த்திக்ெகாண்ட�
கண்கள்.வந்�வி�வான் என்� எளிதில் எ�த்�க்ெகாள்ள இடம் தரவில்ைல
காைலயில் நடந்த சண்ைடயின் நியாபகம்.வாசைல பார்த்தப� விழிகள்
அவ்வப்ேபா� ைகப்ேபசியில் சமிக்ைஞ(signal)வந்�விடாதா.?என்ற
ஏதிர்பார்பில்.வீட்�ல் யாெர�ம் இ�ந்தி�க்கலாம் என்�
எண்ணினாள்.அவர்கள் தி�மனம் தான் அவர்கள் தனியாய் வாழ்வதற்�
காரணம் என்பைத அவள் அறிவாள் ஆனா�ம் ஒ� ஆதங்கம்..இைவ எல்லாம்
அன்� தான் பார்த்த கைடக்கண் பார்ைவயின் விைளவில் ஏற்பட்டைவயா
என்ற ஆச்சரியம்…

இரண்டாம் நாள் கல்�ரியில் நடந்� ெசன்�ெகாண்��ந்த அவைள
hello என்� அைழத்த� ஒ� �ரல் யாெரன்� பார்க்க தி�ப்பியவள்.ஒ�
ஆண் என்ற�ம் �ழித்தாள்.�ப்பிட்ட� தன்ைன இல்ைல நமக்� �ன்ேன
ெசல்பவைர என்� தி�ப்பி ெகாண்டவ�க்� ஓர் அதிரச்சி அவள் பின்னால்
நிற்பவன் �ப்பி�வ� ேநற்� நாம் இ�த்தவைன என்ற�ம் தைரக்�
ெச�த்திவிட்டாள் தன் பார்ைவைய.hello என்ற �ர�க்� தி�ம்பி
பார்த்தான் அவ�ம்..�ப்பிட்டவன் ேநற்� வ�ப்பைறயில் இடமலித்த



நண்பன்,ஆனால் அவ�க்� �ன்னால் நிற்பவள்…இரண்டாம் �ைற அவைள
பார்த்தான் அவன்…

அவள் ெகா�சின் ஓைச வழிவிடச் ெசால்கிற� அைனவைர�ம் என்�
ெதரிந்த�டன் அவ�ம் வழிவிட்டான் அவ�க்காக..அ�வைர தைரைய
பார்த்தவளின் கண்கள்.அவைன கைடக்கண்ணால் பார்த்தைத
நம்ப��யவில்ைல அவனால்.கனவா ? என்� எண்�வதற்� இடம் தராமல்
உடேன ேதாள் மீ� ைக ைவத்தான் ேநற்� வ�ப்பைறயில் தனக்� இடமளித்த
ேதாழன்.ேநற்� �தல்நாள் தயக்கத்தில் தங்கள் ெபயைர
பரிமாறிக்ெகாண்டதால் நிைனவில்ைல அவ�க்�.

’உன் ெப� ெதரியலடா அதா hello-� �ப்ட’என்றான்.

பரிமாறிக்ெகாண்டனர் ெபயர்கேளா� ேசர்த்� நட்ைப�ம்.’அன்�’
என்றான் இடமலித்தவன்.’சிவா’ என்றான் இவன்.இரண்டாம் நாள் வ�ப்பில்
கவனம் ெசல்லவில்ைல அவ�க்�.பாடம் ெதரிந்� ெகாள்வைத விட அவைள
ெதரிந்� ெகாள்வதில் ஆர்வமாய் இ�ந்தான்.இைடெவளியின்றி ேத�னான்
ஒவ்ெவா� இைடேவைளயின் ேபா�ம் ெதன்படேவ இல்ைல ேதவைத.அவள்
தன் வ�ப்பில் இ�ப்பாேளா என்� ேத�யவ�க்� ஏமாற்றம்
மிஞ்சிய�.அவைள ேத� அைலந்ததில் ெதரியவில்ைல ஒ�வாரம்
ஓ�ய�.இயந்திர வாழ்க்ைகயில் அவள் நிைன� மட்�ம் இனிைம தந்த�
அவ�க்�…அவைன ஆ�தலாக்�ம் ேநரம் ஆராய்ச்சி�டம்(lab)ெசல்�ம்
ெவள்ளிக்கிழைம மட்�ேம…கல்�ரியில் ேசர்ந்த பின் அவன் சந்திக்�ம்
இரண்டாம் ெவள்ளி அ�…அவைள ேத�வைத மட்�ம் பி�த்த அவன்
கண்க�க்� கணிப்ெபாறி திைரைய பார்ப்ப� க�னமாய்
இ�ந்த�.ெவ�ப்பில் கண்கைள ேவ�திைசயில் ெச�த்தினான்..திறந்த�
கத�கள் பக்கத்� ஆய்��டத்தில்..கண்ணா� �வர்கள் என்பதால்
இங்கி�ந்� பார்க்க ���ம் அந்த அைறைய.ேவ� பாடப்பிரி� மாணவர்கள்
�ைழய �வங்கினர்.அவள் வர �டாதா..? என்� நிைனத்தவனின் ஆைச
நிைறேவறிய�..அந்த கண்ணா� கதைவ கஷ்டப்பட்� திறந்தாள்.தன்ைன
இ�த்த� ேபான்ேற அவள் ேதாழிைய�ம் இ�த்தவள்..ஒ�வழியாக
அமர்ந்�விட்டாள் அவள் இ�க்ைகயில். விைசப்பலைகயில் அவள் ெசய�ம்
விைளயாட்ைட ரசித்� ெகாண்���ந்தான். ேகாபம் வந்த� கல்�ரி
��ந்தைத அறிவித்த மணி மீ�..எல்ேலா�ம் வீட்�ற்� ெசல்ல இவன் மட்�ம்
அவைள பின் ெதாடர்ந்தான்.அவள் ெபயர்?வ�ப்�? ஏ�ம் ெதரியவில்ைல
அவ�க்�.அன்� இவைன இ�த்�விட்� ேவகமாக கல்�ரி ேப�ந்ைத



பி�க்க ெசன்றவள் இன்� ேநர�யாக மாநகர ேப�ந்ைத பி�க்க ெசன்�
ெகாண்��ந்தாள்.�ழப்பத்தில் �ழ்கி ேபானான் அவன்.அேத �ழப்பத்ேதா�
வி�திக்� வந்தவனிடம் நண்பர்கள் ேகள்வி ேகட்க ம�ப்பிவிட்�
நகர்ந்தான்.அந்த �ழப்பதிற்� விைட ெதரிய வி�தியில் தங்கியி�க்�ம்
தன்ேனா� �தலாம் ஆண்� ப�க்�ம் நண்பர்களில் யார் வ�ப்� தான் ெசன்ற
ஆய்வகத்தின் பக்கத்� ஆய்வகம் வந்தெதன்�
விசாரித்தான்.கண்�பி�த்�விட்டான் அவள் பாடப்பிரிைவ..அவள் ெபயர்?

அவள் பார்ைவயிேல ெதரிந்த� மின்சாரம் பாயச்ச எலக்ட்ரான்
ேதைவயில்ைல என்�.ஆதனால் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிைவ எ�த்தாேளா
என்� ேதாண்றிய�..அவள் ெபயர் என்ற என்� ேகட்க தயக்கம்
அவ�க்�.இ�ந்தா�ம் ேகட்�விட்டான் அவன் நண்பனிடம்.அவ�க்�ம்
வ�ப்பைற �தி� என்பதால் ெதரியவில்ைல அவள் ெபயர் நண்ப�க்�.அ�த்த
நாள் வி�யல் அவைள பார்ப்பதற்காகேவ என்� இரவிைன
கழித்தான்..ம�நாள் எப்ேபா�ம் பார்ப்பைத விட கண்ணா�ைய அதிமாகேவ
பார்த்தான் ஆனால் அைவ பிரதிபலித்தைவ அவள் �கத்ைத.இைடேவைள
ேநரம் வைர காத்தி�க்�ம் நிமிடங்கள் நரகமாய் ேதாண்ற.கால்கள் தானாக
ஓ�ய� அவள் வ�ப்பைறைய ேநாக்கி இைடேவைள மணி ஒலித்த�ம்.

அவள் வ�ப்பைற சன்னல் கம்பிகளில் இைடயில் காட்சயளித்த�
காேதாரம் உரசிய கார்�ந்தைல அவள் வ�� மீண்�ம் �ந்த�க்�ள்
வழிய�ப்பிய காட்சி.இைடேவைள என்�ம் பாராமல் இைடவிடா�
எ�திக்ெகாண்��ந்தாள் அவ�க்� பி�க்காத அந்த கணக்� பாடத்ைத
க�ம்பலைகைய பார்த்�.அவன் நண்பைன ேத� அவைள காண்பித்�
ெபயைர ேகட்டான்.நண்பனின் அ�த்த வார்த்ைதயில் ெபயைர எதிர்பார்த்�
அவைள பார்த்�க்ெகாண்��ந்த அவனன காதில் ஒலித்த� அந்த
கம்பீரமான ெபயர்.அந்த ெநா� �தல் இதய��ப்பின் ஒலி அவள் ெபயராகேவ
மாறி ேபான� அவ�க்�.காத்தி�ந்தான் அ�த்த ெவள்ளிக்கிழைமக்காக
ஆய்வகத்தில் அவைள பார்த்� ரசிக்க..அந்த நா�ம் வந்த� அவ�ம்
வந்தி�ந்தாள்.பட பட ெவன அைச�ம் அவள் உத�கள் ஆசிரியர் வந்த�ம்
அைமதியாக அந்த ெவ�ளிதனத்திற்�ம்.திைரைய தி� தி� ெவன
பார்க்�ம் கண்க�க்�ம் அ�ைமயானான் அவன்.அவேளா� ேபசேவண்�ம்
என்பேத இவனின் அ�த்த ேநாக்கமாக இ�ந்த�.அேத எண்ணத்ேதா�
அன்றிற� அதற்காக அவன் நண்பனிடம் ஆேலாசிக்க அதற்ேகனேவ
இ�க்கிற� “இன்ஸ்டாகிராம்” என்றான்.அ�வைர அைதபற்றி அரியாதவன்
�ைழந்த�ம் ேத�னான் அவள் ெபயைர..�� ெபயைர�ம் ேத�னான்



கிைடக்கவில்ைல..இரண்ேட எ�த்தில் அவைள எல்ேலா�ம் அைழப்பார்கள்
என்� ேதாண்றிய�..ேத�னான் கிைடத்தாள்..

ேதாற்றிக்ெகாண்ட� இதய ��ப்�.ைதரியத்ைத வர ைவத்� அ�ப்ப
தயாரானான் Hi….என்ற ��ஞ்ெசய்திைய தட்டச்� ெசய்� அழித்�
மீண்�ம் தட்டச்� ெசய்� அ�ப்ப�ம் மனமின்றி அழிக்க�ம் மனமின்றி
த�மாறி தவித்தான்..அவள் நிைன�களில் சிக்கிெகாள்ள �ழப்பத்தில்
அ�ப்பிவிட்டான் ��ஞ்ெசய்திைய..அ�ப்பிய ெநா��தல் எ�க்கவில்ைல
கண்கைள ைகப்ேபசியில் இ�ந்�.காத்தி�ந்தான் அவள்
��ஞ்ெசய்திக்காக அப்ேபா� தான் �ரிந்த� க�த்தின் கஷ்டம்.ஒ�வழியாக
பாா்த்�விட்டாள் பற்றிக்ெகாண்ட� தீ அவ�க்�..கண்கள் ைகப்ேபசி
திைரைய இைடவிடா� பார்க்க ��த்த� திைர typing…

யார்? என்� ெதரியாமல் எப்ப� பதி�க்� ��ஞ்ெசய்தி அ�ப்�வாள்
என்� எண்ணியவனின் எண்ணத்ைத ெமய்யாக்கிய� அவள்
ெமௗனம்..அ�த்த ெநா�யில் மைறந்த� அந்த typing..ெதாந்தர� ெசய்ய
வி�ப்பமில்ைல அவ�க்� அதனால் ேம�ம் ��ஞ்ெசய்தி
அ�ப்பவில்ைல.அவள் நிைன�கள் இவைன சிைற ைவத்தன.நாட்கள்
அவைள ெவள்ளிக்கிழைமகளில் பார்ப்பதி�ம்,இைடேவைளகளில்
இைடவிடாமல் பார்ப்பதி�ம் ஓ�ன.ஒவ்ெவா� �ைற�ம் அவன் கண்கள்
பைடக்கபட்டதிற்� அர்த்தம் ேத�க்ெகாண்டன அவைள பார்க்�ம்
ெபா�ெதல்லாம்.மைழகாலம் �வங்�ம் மாதம் அ�.தான் வரப்ேபாவைத
�ன்�ட்�ேய அறிவிக்�ம் வண்ணமாக வானவில்ைல வைரந்தி�ந்தான்
வ�ண பகவான்.அன்� வ�ப்� ��ந்� வானவில்ைல அவன் ரசித்�
ெகாண்��க்க அவைன கடந்� ெசன்ற� மின்னலாக அவள் பார்ைவ. அ�
அவள் தானா..பார்த்த� தன்ைன தானா என்� எ�ந்த ேகள்விக�க்�
விைட காத்தி�ந்த� அன்றைய இரவில்..அவள் பார்ைவயில் பாதி
நைனந்தவன் மீதி நைனந்தான் மாைல ேநர மைழயில்..ஒ� ேகாப்ைப ேதநீ�ம்
ஒரள� சத்தத்தில் அவன் காேதாரம் ேகட்�ம் இைளயராஜாவின்
“இதயேம”பாட�ம் அதில் வ�ம் வரிகேளா� தன் வாழ்ைவ�ம் ஒப்பட்�
இதமாய் இதயத்தில் ஏேதா ஓர் உணர்�.அ�கில் அவள் இல்ைல என்ற
ஏக்கம்..மைழயின் கைடசி �ளி இவன் கண்ணீராக காரணம் யார்
இைளயராஜாவா? ’இதயேம’வா? இதயம் ���ம் நிரம்பிய அவளா? ெசால்ல
ெதரியவில்ைல அந்த கண்ணீ�க்�.நட்பிற்� பஞ்சேம இல்ைல அவன் வி�தி
வாழ்க்ைகயில் எல்லாம் மைறந்� ேபான� அவன் நண்பர்கள் ெசய்�ம்
ேவ�க்ைககளில்,நைகச்�ைவயில்,அளவில்லா அன்பில்..இைவெயல்லாம்



இவைன இயல்� வாழ்க்ைகக்� தி�ப்ப இ�ைள ��க்ெகாண்ட�
வானம்..அந்த ெநா� வந்த அைழப்� சிந்திக்க ைவத்த� அவைன..தன்
��ம்பத்தில் அவைள ஒ�த்தியாக்க நிைனத்தவன் அவள் நிைனவாேல
மறந்�விட்டான் தன் ��ம்பத்ைத..தன் அன்ைனயிடம் வந்த அைழப்ைப
பார்த்த�டன் ேதான்றிய� அவ�க்� ஒ� வாரமாய் வீட்�ற்� அைழப்�
வி�க்காத�..

‘சிவா’ எப்� பா இ�க்க?’ என்ற தன் தாயின் �தல் �ரலில் ஒ�ங்கிய�
ெநஞ்சம்.“ப�க்�ற �ள்ளய ெதாந்தர� பண்ணாத� அப்பா ெசான்னா� நான்
தான் �ள்ள �ரல ேகட்� ெராம்ப நாள் ஆச்�� நம்ம இலக்கியாவ phone

பண்ண ெசான்ன”

என்ற தாய் பரிவான வார்த்ைதக�க்� ெம�வான �ரலில் பதில்
ெசால்லி �ண்�த்தான் அைழப்ைப.எப்ேபா�ம் ேப�ம் தங்ைக இலக்கியா விடம்
�ட ேபசவிடாமல் அன்ைனயில் அந்த இ�தி வார்த்ைத �டக்கிய� அவன்
ேபச்ைச..“ப�ப்ப பார்த்�ட்� உடம்ப பாத்�க்காம விட்ராத உன்னவிட அந்த
Mark ஒன்�ம் ஒசத்தி இல்ல”

தான் வந்த ேநாக்கம் அரியாமல் ெசய்� ெகாண்��க்�ம் ெசயல்கைள
நிைனத்� பார்த்தான்.நிரம்பிய� கண்கள்…

இ�வைர யா�ம் ெதாடாத அவன் இதயத்ைத அவள் ெதாட்டதன் மர்மம்
என்னெவன்� அவன் மனதில் பல ேகள்விகள் எழ..அ�த்த�ைற இயற்ைக
அவைள சந்திக்க ைவத்தால் அைத பற்றி சிந்திப்ேபாம் அ�வைர தன்
வாழ்வின் கடைமகைள ேநாக்கி ஓ�ேவாம் என்� அவைன ��ெவ�க்க
ைவத்த� அவன் அன்ைனயிடம் இ�ந்� வந்த அந்த அைழப்�..அந்த இர�
��வதற்�ள் தன் வாழ்வின் தி�ப்��ைனைய சந்திக்க ேபாகிேறாம் என்�
அரியாதவன் �ழ்கி இ�ந்தான் ஆழ்ந்த சிந்தைனயில். அவைள ஏன் தனக்�
பி�த்தென �ைளயிடம் ேகட்டான் ஒ�ேவைள அழேகா? என்�
பதிலத்த�.இதயத்திடம் ேகட்டான் விவரிக்க ��யாமல் திணறி ேவகமாக
��க்க ஆரம்பித்த�.அவள் நிைனவில் இ�ந்� வி�பட நிைனத்தவன்
ைகப்ேபசிைய ைகயில் எ�த்தான் காத்தி�ந்த� அந்த தி�ப்��ைன.அ�
என்ேறா இவன் அ�ப்பிய ��ஞ்ெசய்திக்� அவள் அ�ப்பிய
பதில்“Hi….”தைரயில் பட ம�த்தன கால்கள்,திைரைய பார்த்�
ெகாண்��ந்த கண்க�ம் இைமக்க மறந்தன.என்ன ேப�வ� என்� ஆயிரம்
எண்ணங்கைள கற்பைன ெசய்� ைவத்தவ�க்� அந்த ெநா� ஒன்�ேம
ேதாண்றவில்ைல…type ெசய்தான் அழித்தான் மீண்�ம் type ெசய்தான்



அழித்தான். Do u know me என்ற அவனின் ேகள்விக்� Mmm…என்ற
பதில் வந்தி�ந்த�.இவனின் அ�த்த ேகள்வி epdi…?அதற்� அவள்
அளித்த பதில் இவ�க்� அவ�டன் ேபச காரணங்கைள தந்த�.அன்�
எேதா அவசரத்தில் ஓ�ம்ேபா� ெதரியாமல் இ�த்ததாக ெசான்னாள்.

அவ�க்� தன்ைன நன்றாக ெதரிந்தி�க்கிற� என்� அவ�ள் ஒ�
அளவில்லா மகிழ்ச்சி.அவைள பற்றி ஓரள� ெதரிந்தி�ந்தா�ம் ஒ�சில
வழக்கமான ேகள்விகைள ேகட்டான்..which department.? அவள்
பதில்கள் அைனத்�ம் அவைன ஆச்சிரியப்ப�த்த �வங்கின.“உங்க பக்கத்�
lab-� வர department என்றாள்”..ஒ�வைர ஒ�வர் அறி�கம் ெசய்�
ெகாண்டனர்.அன்ைறய இர� ��வதற்�ள் அந்த ேகள்விைய ேகட்�விட
ேவண்�ம் என ��த்தான். எங்ேக அதற்�ள் ெசன்� வி�வாேளா என்ற
பயத்தில்.Oru vishyam kekkalaama..?என்றான்.அதற்� அவள் naa

onnu sollalaama..?என்றாள்.இவன் அ� என்னவாக இ�க்�ம் என்�
�ழப்பத்�டன் sollalaam என்றான்..அவளிடமி�ந்� வந்த பதில்: Onnu

அ�வைர அவள் ெவட்கத்தில் மட்�ேம �ழ்கிகிடந்தவன்.அவள்
ெவ�ளிதனத்தி�ம் �ழ்கிேபானான்.“நான் இப்� தான் அப்பப்ப
விைளயா�ேவன்”என்� அ�த்த ��ஞ்ெசய்திைய அ�ப்பிவிட்� Neenga

ippo Antha Oru vishyatha kekkalaam..என்றாள். �தல் நாள்
ேவகமாக கல்�ரி ேப�ந்ைத பி�க்க ஓ�யவள் ஏன் அ�த்த நாளில் இ�ந்�
மாநகர ேப�ந்தில் ெசல்கிறாள் என்பேத அவனின் ேகள்வியாக
இ�ந்த�.அதற்� அவள்..Typing…

பதில் வந்த� அந்த ேகள்விக்� அவளிடமி�ந்�.அைத ேகட்ட�ம் அவள்
இவ்வள� ெவ�ளியானவளா? என்� ேதாண்றிய�.அவன் எப்ேபா� அைத
நிைனத்தா�ம் �ன்னைக �த்தி�ம் .�தல் நாள் வ�ப்பில் உங்க�க்�
ஏேத�ம் சந்ேதகங்கள்,பிரச்சைனகள் இ�ந்தால் என்ைன தனியாக சந்தித்�
��ங்கள் என்� ெசால்லிய அவள் வ�ப்பின் கணித ேபரிசிரிையைய அதிகம்
பி�த்த� அவ�க்�.அன்� வ�ப்பில் அந்த ேபராசிரிைய ெகா�த்த
வீட்�ப்பாடத்ைத அவள் வ�ப்பிேல ��த்தி�ந்தாள் அைத கல்�ரி ��ந்�
கல்�ரி ேப�ந்தில் வீ� ெசல்�ம் அந்த ேபராசிரிையயிடம் காட்� பாராட்ைட
ெபறேவ ேவகமாக அன்� இவைன இ�த்�விட்� ஓ�னாள்.ஆனால் அவளால்
அந்த ேபராசிரிைய கண்�பி�க்க ��யவில்ைல என்� வ�த்தமாக
பதிலளித்தாள்.அவ�க்� அ� �ழந்ைதகள் சி�வயதில் பள்ளியில்
ஆசிரியரிடம் v.good வாங்க அைசப்பட்� ெவ�ம் Good கிைடத்ததற்காக
அம்மாவிடம் ெசால்லி வ�த்தப�வ� ேபால் இ�ந்த�.அவள் மாநகர
ேப�ந்தில் இரயல்நிைலயம் வைர ெசன்� அங்கி�ந்� 20 நிமிடங்கள்



இரயிலில் பயணம் ெசய்� கல்�ரிக்� வந்� ேபாவதாக ெசான்னாள்.அவைள
பற்றி ஒவ்ெவா� �திய விஷயங்கைள அறி�ம் ேபா�ம் அைவ அவைன
ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திய�.ஒ�பக்கம் ெவ�ளியான ெபண்ணாக
இ�க்கிறாள்.இன்ெனா� பக்கம் தின�ம் 20நிமிடம் இரயிலி�ம் 20 நிமிடம்
மாநகர ேப�ந்தி�ம் பயணம் ெசய்�ம் கல்�ரிக்� யார் �ைண�ம் இன்றி
வந்� ேபா�ம் ைதரியமான ெபண்ணாக�ம் இ�க்கிறாள்.இ�வ�ம் ஒ�வைர
ஒ�வர் ��ஞ்ெசய்தி வாயிலாகேவ அறிந்� ெகாள்ள �வங்கினர். கல்�ரி
��ந்த�ம் ைகப்ேபசிையேய பார்த்�க்ெகாண்� இ�ப்பான் அவ்வப்ேபா�
ப�க்க�ம் ெசய்தான் அவன் அன்ைனக்காக.நாைள ெவள்ளிக்கிழைம
இ�வைர யாெரன்� ெதரியாமல் அவைள ஆய்வகங்களில்(lab) ரசித்�
ெகாண்��ந்தவன்.நாைள அவைள எவ்வா� பார்ப்ேபன் என்�
சிந்தித்தி�ந்தான்.அப்ேபா� gud eve என்� அவன் அ�ப்பிய
��ஞ்ெசய்தி அவள் பதில�ப்ப ேபசத்�வங்கினார்கள்.இரண்டாம் நாளான
அன்� பரிமாற �வங்கினர் அவர்கள் தங்களின் பி�த்தைவ பி�க்காதவற்ைற
பற்றி.அவள் விஜய் யின் ரசிைக என்�ம் தனக்� விஜைய ெராம்ப பி�க்�ம்
என்றாள்.தன் ெபயர் விஜய் யாக இ�க்க �டாதா என்� ஏங்கினான்.Non-

veg விட vegதான் அதிகம் பி�க்�ம்.தயிர் சாத�ம் உ�ைள கிழங்�
ெபாறிய�ம் மிக�ம் பி�த்த உண�.நடனம் ஆ�வ� பி�க்�ம்.ஜானகியின்
�ரலில் பாடல்கள் பி�க்�ம்.தன் ெபற்ேறாைர அளவின்றி
பி�க்�ம்.நண்பர்கைள அ�த்தப�யாக என்றவள்.இ�தியாக கவிைதகள்
பி�க்�ம் என்றாள்.உறவினர்கைள பி�க்கா� என்றாள்.உனக்� என்ற அவளின்
ேகள்விக்�  அவைளேபால பதில் ெசால்ல ெதரியவில்ைல அவ�க்�…..

தனக்� பி�த்தவற்ைற அவன் ெசால்வதற்�ள்.நான் ெசால்லியைவ
எல்லாவற்ைற�ம் விட தன் அ�்த்த அன்ைனயான அவள் அக்காைவ�ம்
அக்காவின் �ழந்ைதைய�ம் பி�க்�ம் என்றவள்.இப்ேபா� உன்ைன பற்றி
ெசால் என்ற�ம்.தனக்� பி�த்த� அம்மா,தங்ைக ��ம்பம் என்றவன் சிறி�
ேயாசித்� இைளயராஜா இைச பி�க்�ம் என்றான்.ேவ� ஏ�ம் தன்ைன பற்றி
ெசால்லி அவள் ேப�வைத த�க்க இடம் தரவில்ைல மனம்.அவள்
ேபசிக்ெகாண்ேட இ�க்க ேவண்�ம் இந்த இர� ��யாமல் நீள ேவண்�ம்
என்பேத அவன் எண்ணமாக இ�ந்த�. அவன் மன� அவைள காதலியாகேவ
நிைனத்�க் ெகாண்��க்க அவள் தன்ைன எவ்வா� நிைனப்பாள் என்ற
ேகள்விக்� விைடெதரியாமல் த�மாறிய� அவன் மனம்.�ழந்ைததனமான
ேபச்�க�ம் �திர்ந்த கவனமான வார்த்ைதக�ம் அவள் ேமல் காதைல
அதிகப்ப�த்தின.தன் அக்காவின் �ழந்ைதக்� நிலைவ காட்� உண�ட்ட
ெசல்கிேறன் என்றாள் ைபத்தியக்காரிஅந்த �ழந்ைதக்� உண�ட்�வேத



நில�தான் என்� அவ�க்� மட்�ம் தான் ெதரிந்தி�ந்த�.வி�ந்த� அன்�
ெவள்ளிக்கிழைம. அவைள ேநரில் அறி�கமான ஆணாக சந்திக்க
ேபாகிறான்.அவ�க்� பி�க்�ம் என்ற ஊதா வண்ண சட்ைட அணிந்தவன்
வ�ப்பைறயில் கன�கேளா� காத்தி�ந்தான் ஆய்வகம் ெசல்�ம் அந்த
பாடேவைளக்காக.அந்த ேநர�ம் வந்த�.சிவப்� நிற ��தார்
��க்ெகாண்��ந்த� அவைள.மச்சம் ைமயம் ெகாண்��ந்த� ெநற்றியில்
க�ப்� ெபாட்டாக.காைலயில் ��ய அந்த சிகப்� ேராஜா இன்�ம் சிரித்�
ெகாண்ேட இ�க்கிற� அவள் �ந்தலில்.தான் யார் என்பைத மறந்�
ரசித்தான் அவைள.ஒேர ஒ� பார்ைவ வீசிவிட மாட்டளா என்�
ஏங்கியவ�க்� ஏமாற்றம் தந்தாள்.அன்றைய வ�ப்� ��ந்த�ம் அவளிடம்
ேநரில் ேபசிட நிைனத்தவன் பின் ெதாடர்ந்தான் அவைள.அவைள எவ்வா�
அைழப்பேதன்� ெதரியவில்ைல.��ெபயரில் அைழப்பதா இல்ைல ெவ�ம்
இரண்ெட�த்� கவிைதயான அவள் நண்பர்கள் அைழப்ப� ேபால்
அைழப்பதா.?இைத ேயாசிப்பதற்�ள் அவள் ெவளிேய ெசன்� ேப�ந்ைத
ஏறிவிட்டாள்.அன்றிற� அவள் ��ஞ்ெசய்திக்காக காத்தி�ந்தான்.Nice

shirt என்ற ��ஞ்ெசய்தி வந்தி�ந்த� அவளிடமி�ந்�.தன்ைன ஒ�
பார்ைவ �ட பார்க்காதவள் எப்ப� ெசால்கிறாள் என்�.ெபண்களின் கண்கள்
ெநா�க்� �� பார்ைவ பார்க்�ம் என்� அவ�க்� அப்ேபா� தான்
�ரிந்த�.அவளிடம் விதவிதமான ேகள்விகள் ேகட்� அவைள �றிந்�
ெகாள்ள நிைனத்தான்.அதில் �தலாவ� ேகள்வி அவளின்
ஆைசகள்.அவ�க்� பாரம்பரிய நடனம்(classical dance) கற்க
ஆைச.�கஓவிய கைலைய கற்க ஆைச(face Art).�தந்திரமான
ெபண்ணாக வாழ ஆைச என்றாள்.உனக்� என்� வந்த அவளின் அ�த்த
ேகள்விக்� தன் ��ம்பத்ைத நன்றாய் பார்த்�க்ெகாள்ள மட்�ம் ஆைச
என்றான் ஆனால்…

அவள் ஆைசகைள ேகட்ட�டன் அவற்ைற நிைறேவற்�வைத தன்
ஆைசயாக்கினான் அவன்.நாட்கள் ெசல்ல ெசல்ல அவர்கள� ெந�க்கம�ம்
அதிகமான�.இன்ஸ்டகிராமில் ெதாடங்கி WhatsApp வந்தி�ந்த�
நட்�.�தன் �தலாய் அவள் ெதரியாமல் இ�த்� ெசன்ற�ம்,அவள் பார்த்த
கைடக்கண் பார்ைவ�ம்,ஒவ்ெவா� ெவள்ளிக்கிழைம ஆய்வக
பாடேவைளயில் அவைள ரசிக்�ம் நிைன�க�ட�ம் நாட்கள் ஓ�ன.ஆயிரம்
ஒத்திைககள் பார்த்தி�ப்பான் எப்ப�யாவ� அவைள ேநரில் பார்க்�ம்
ெவள்ளிக்கிழைமகளில் தன் காதைல ெசால்லிவிட,ஆனால் அவைள
ெந�ங்�ம் ேபா� ெநஞ்சம் ��க்�ம் சத்தம் ேவண்டாெமன்� த�த்�வி�ம்
அ�ேபாலதான் அன்�ம் காதைல ெசால்லாமல் வி�தி வந்�



ேசர்ந்தான்.வழக்கம் ேபால் ��ஞ்ெசய்திக்காக காத்தி�ந்தான்.அ�த்த
இரண்� நாட்கள் வி��ைற என்பதால் அவளின் ேபச்சில் சிைறப்பட்� கிடக்க
தயாராக இ�ந்தான்.அந்த இரண்� நாட்களில் அவள் �றப்ேபா�ம்
விஷயங்களால் அவன் காதல் மைறக்கப்பட ேபாகிறெதன்� அப்ேபா�
ெதரியவில்ைல அவ�க்�.எப்ேபா�ம் மாைல விட்�ற்� இரயிலில் ெசல்�ம்
ேபா� அவள் அ�ப்�ம் ��ஞ்ெசய்தி வரவில்ைல அன்�.Saptiya..?என்ற
��ஞ்ெசய்தி ைகப்ேபசி திைரயில் வர விைரந்தான் பதில�ப்ப.அவளின்
இந்த ேகள்விக்� உண்ைமயான பதில�ப்பேவ உணவ�ந்த
ெசல்வான்.அ�க்க� அறி�ைரக�ம் ெசால்வாள் தன் தாைய
ேபான்ேற.ஒ�வைர ஒ�வர் அக்கைறயாக பார்த்�க் ெகாள்ள
ஆரம்பித்தனர்.அவள் ேநரம் கடந்� உண� உண்ப� பி�க்கா�
அவ�க்�.அவைன ேகாபப்ப�த்தி பார்க்கேவ தாமதமாக உண்பாள்.உணவில்
ஆரம்பித்த உைரயாடல் நிண்� ெகாண்ேட இ�க்க அவைள ேகாபப்ப�த்தி
பார்க்க ஆைச வந்த� இவ�க்�.அவ�க்� பி�த்த விஜய் ைய திட்�னால்
அவ�க்� ேகாபம் வ�ம் என்� அறிந்�ம் ேபசினான்.ேகாபத்தில் சிவக்�ம்
அவள் �க�ம்,ேவகமாய் தன்ைன திட்�ம் உத�க�ம்,பட பட ெவன ேப�ம்
கண்க�ம் கற்பைனயாக வந்� ேபான� அவ�க்�. அவன்:Intha Vijay

nu oru Actor erukkarula unakku theriyuma.?. அவள்:Yen

unakku theriyaatha?(ேகாப�டன்) அவன்:SA Chandra Sekar nu

oruthar illa na Vijay lam Onnume illa.என்றான். அவள்: Oh

Apdiya? அவன்: Ama அவள்:Enimay yen kitta pesatha Plz.

இந்த ��ஞ்ெசய்திைய பார்த்த�ம் விைளயாட்ைட
நி�த்திக்ெகாண்டவன். மன்னிப்� ேகட்க �வங்கினான்..Chorry இப்ப�தான்
மன்னிப்� ேகட்�க்ெகாள்வார்கள் இ�வ�ம் அவள் �ழந்ைததனத்தில்
இ��ம் ஒன்�.பதில் ஏ�ம் வரவில்ைல.Online இந்த வார்த்ைத அவள் ெபயர்
அ�ேக கண்பிக்காதா? என்� ஏங்கினான்.அவ்வள� ேகாபமா?
அவ�க்�.கல்ெநஞ்சக்காரி அவன் ஏங்�வான் என்�ம் ெதரிந்�ம்
தண்டைன ெகா�த்� ெசன்�விட்டாள்.அ� அவர்களின் �தல் பிரிவான�…

அ�வைர எத்தைனேயா நாட்கள் தனிைமைய ரசித்தவ�க்� அவள்
தந்த தனிைம அவைள பற்றி இைடவிடா� நியாபகங்கைள தந்த�.நம்ைம
பற்றி ஒ� ெநா�யாவ� சிந்திப்பாளா..?என்ற ேகள்விக்� பதில் கிைடக்கேவ
இல்ைல அவ�க்�.அவள் நிைன�களிேல கழிந்த� அந்த இர�.வி�ந்த�ம்
கண்கள் ைகப்ேபசியில் அவள் ெபயைர ேத�ய�. அவன் மன்னிப்ைப ஏற்றதாக
பதில் ��ஞ்ெசய்தி வரவில்ைல.ேதக்கி ைவத்த காதல் கத்தியாக மாற



கிழித்தி�ந்த� இதயத்ைத.ேநர�யாக Call ெசய்ய ��ெவ�த்தான்.Call ஐ
ேவ� யாெர�ம் எ�த்தால் என்ன ெசய்வ� என்ப� ேபான்ற ஆயிரம்
ேகள்விக�க்� பதிைல தயார் ெசய்தான்.Ring ஐ விட ேவகமாக அ�த்த�
அவன் இதயம்.அந்த பக்கத்தில் இ�ந்� ஒலித்த �ரல் இவன் �ச்�ச் திணற
ைவத்த�.�யிலின் �ர�க்�ம் �ழந்ைதயின் �ர�க்�ம் இைடயில் ஏேதா
ஒ� ராகத்தில் அைமந்த எட்டாவ� �வரம் அந்த �ரல்.அவள் �ரல்.Hello

இவனின் இந்த வார்த்ைதைய ேகட்ட�ம் அவளிடமி�ந்� வந்த ேகள்விக்�
பதிேல இல்ைல அவன் தாயர் ெசய்� ைவத்த ஆயிரம் பதில்களில்.யா�
ேப�ற�..? என்ற ேகள்விய�.�ண்�த்�விட்டான் அைழப்ைப.��க்�ம்
இதயம் அைமதியாவதற்�ள் வந்த� அைழப்� அவளிடமி�ந்�…

இ�ம்� Gate ஐ யாேர திறக்க எட்�ப்பார்த்தாள் இரண்� மணி ேநரமாக
அவ�க்காக காத்தி�ந்தவள்.அவன் வந்� விட்டான். ஓ�ச்ெசன்� அவைன
கட்�யைணக்க ைககள் ��க்க அவன் கண்களில் ெதரியப்ேபா�ம் காதைல
அவன் �கத்தில் இதழ் பதித்� ஏற்�க் ெகாள்ள தயாரானாள்.

ேவகமாக விட்�ற்�ள் வந்தவன் Emergency� Call பன்னா எ�க்க
மாட்�யா?என்� ேகாபத்தில் கத்தினான்.ேபசாம வீட்�க்ேக வராம எங்கயா�ம்
ேபாயிரலாம்� இ�க்� என்ற வார்த்ைதகேள �றியவாேர அைறக்�ள்
�ைழந்தான்.

தன் கணவனின் நண்பன் ேபசிக் ெகாண்��க்ைகயில் வந்த இரண்டாம்
அைழப்� அவ�ைடய� என்� அப்ேபா�தான் �ரிந்த� அவ�க்�.விழி
தாண்டாமல் பார்த்�க் ெகாண்டாள் கண்ணீைர.அவனிடம் காைல ேபாட்ட
சண்ைடக்காக மன்னிப்� ேகட்க காத்தி�ந்தவளின் மனம் உைடந்� ேபான�
அவனின் வார்த்ைதகளால்.அைமதியாக ெசன்� விட்டாள் தனி
அைறக்�.அவன் மைழயில் சிக்கிக் ெகாள்ளாமல் வீ� வர
ேவண்�க்கிடந்தவளின் காதைல �ரிந்� ெகாள்ளாமல்
ேகாபப்பட்�விட்டான்.இ�வ�ம் தனி தனி அைறயில் இ�க்க அைமதி
ைகப்பற்றிய� அவர்கள் வீட்ைட..ேகாபத்தில் அவேளா� ேபச வ�ப்பமில்ைல
அவ�க்�.தன் காதைல �ரிந்� ெகாள்ளாமல் ேகாபப்பட்வனிடம் ேபச
மனமில்ைல அவ�க்�.அவள் ஒ�வார்த்ைத ேபச மாட்டாளா என்�
ஏங்கியவன் இன்� அவைள ஏங்க ைவத்�விட்டான்.அவ�ம் அவன் காதல்
நிைன�களில் �ழ்கிகிடக்கிறாள்.

�தல் பிரிவின் ேபா� அவளிடமி�ந்� வந்த Call ஐ எ�த்த� காதில்
ைவத்தான் அவன்….



மனதில் ஆயிரம் �ழப்பங்க�டன் ேபசப்ேபா�ம் வார்த்ைதகைள
கவனிக்க கா�கள் பாம்�களிடமி�ந்� கடன் வாங்கி
ைவத்தி�ந்தான்.Hello இந்த number � Call வந்�� யா� நீங்க..? என்ற
�ரல் அவ�ைடய� தான்.ேவ� யா�ம் ேபசவில்ைல என்� ஆனந்தம்
ெகாள்வதா? தன்ைன யாெரன்� ெதரியாத� ேபால் ேப�வதற்� வ�த்தம்
ெகாள்வதா? என்� ெதரியவில்ைல.மனதில் ைதரியத்ைத வர
ைவத்�க்ெகாண்� நான் Shiva ேப�றன் என்றான்.உடேன அங்கி�ந்�
அவ�க்� ேகட்க �டாெதன்� சிரிப்ைப அடக்�ம் சி�ங்கல் சத்தம்
ேகட்ட�. அவள்: நான் ேகாவமா இ�க்க.. அவன்: Sorry ேகட்க தான் call

பன்ன.. அவள்: உங்க Sorry லாம் இங்க யா�க்�ம் ேதைவயில்ல.. அவன்:

ேகாவபடாத 100 times sorry.. அவள்:100 sorry � ஒேர ஒ� sorry

ெசால்ற..100 times sorry ெசால்�.. அவள் �ழந்ைததனத்ைத என்ன
ெசால்வெதன்� ெதரியவில்ைல அவ�க்�.. ஒவ்ெவா� sorry ைய�ம்
எண்ணிக் ெகாண்��ந்தாள்.. அவன்: sorry sorry sorryyy அவள்: 78

79 80 

100 எண்ணி ��த்த�ம் அவள் சிரித்த சிரிப்ைப மீண்�ம் ேகட்க
எத்தைன �றாயிரம் �ைற மன்னிப்� ேகட்கலாம் என்� ேதாண்றிய�. ஒ�
வழியாக அவைள சமாதானப்ப�த்திவிட்� இயல்பாய் ேபச �வங்கினர்.அவன்
காதல் மைறக்கப்பட ேபாவ�ற்� அந்த ேபச்� அ�த்தளம் என்� அரியவில்ைல
அவன்.வீட்� ேவைகைள ெசய்� விட்� கைலப்பில் தனியைறக்� வந்த
ேநரத்தில் தான் சரியாக Call வந்த� என்றாள்.

அவன்:ஆமா ஏன் online வரல..ேகாவத்�லயா..? அவள்: (ெமௗனமாக
இ�ந்தாள்).. அவன்: இ�க்கியா…? அவள்: இ�க்கன்… அவள்:அ� வீட்ல
�க்கியமான விஷயம் ேப�னாங்க அதான்.. அவன்: என்ன விஷயம்�
ெதரிஞ்�க்கலாமா..? அவள்: அ�வா.(ேயாசித்�) என் engagement

பத்தி..

தன் காதில் ஒலித்த� சரிதானா..? என்� சரி பார்க்க மீண்�ம்
ேகட்டவ�க்� அேத பதில் கிைடத்த�. யா�ம் ெதாட��யா ஆழத்தில் தன்
காதைல �ைதக்க மனதிற்�ள் பள்ளம் பறித்� ெகாண்டான்.

அவன்: ெசால்லேவ இல்ல..என்ன தீ�ர்�..? அவள்:அ�வா..அப்றம்
ெசால்ற.. சிரித்�க்ெகாண்டாள் அவன்:ஏன் சிரிக்�ற.. அவள்: ஒன்�ம்
இல்ல.. அவன்: மனைத கல்லாக்கி ெகாண்� என்ன Date..? அவள்:



January 27 கண்�ப்பா வர�ம்..இப்ேபா அம்மா �ப்பிட்றாங்க Bye..Good

Night என்றாள்.

ேகட்பதற்�… ஏன் இவ்ேளா சிக்கிரம் தி�மனம்..யார் ைபயன்..? ேபான்ற
ஆயிரம் ேகள்விகள் இ�ந்�ம் ேகட்க தவறினான். ஏேதா ஓர் ெசால்ல ��யா
ேசாகம் ைகப்ேபசிைய �ரம் வீசியவ�க்� இ�ட்�ய� �ட
ெதரியவில்ைல.உண�கள் ேவண்டாெமன்றவன் வராத ேபா�ம் உறக்கத்ைத
ேத�க்ெகாண்��ந்தான்…

Jan 27 ேததி வந்த�..அவள் வீட்ைட ேநாக்கி �ன்ேனறிக்
ெகாண்��ந்தன அவன் கால்கள்…

கால்கள் அவள் வீட்ைட ேநாக்கி �ன்ேனற…மனம் அவள் ேமல் தான்
காதல் ெகாண்ட த�னத்ைத எணணிப்பார்த்�க் ெகாண்ேட நகராமல் அவள்
நிைன�களிேல நின்றன…அவள் வீட்�ற்� �தன் �தலாய் அவைள காண
ெசல்கிறான்..அவள் நிச்சயதார்தம் அன்�…�கத்தில் �ன்னைக…

மனெமல்லாம் ரனம்…ேமைடயில் அவள்…யா�க்�ம் கிைடத்திராத அறிய
த�ணம் அ�…அவைள �மந்� நின்றதால் அவன் கண்க�க்�
அரியைனயாகேவ ெதரிந்த� நிச்சயதார்த்த ேமைட..அவைன ேமைடயில்
இ�ந்� வரேவற்றாள்…அழகிய ெபா�த்தம் தான் அவர்க�க்�…ேமைடக்�
ேபாக மனமில்ைல…ந�ங்கின கால்கள்…பார்ைவயால் வாழ்த்�ச் ெசால்லி
வந்�விட்டான்….வழிெயல்லாம் அவள் நிைன�கள் வழிய�ப்பி ைவத்தன
அவைன…வி�தி வந்� ேசர்ந்த�ம் வாழ்வதில் அர்த்தம் என்னெவன்�
ேதாண்றின…மாைல வந்த�…அவளிடமி�ந்� அைழப்�ம் வந்த�
உண்ணாமல் ெசன்�விட்ட காரணம் ேகட்க..உதிரதத் �ளிகள் உைறந்� ேபாய்
நின்றன…அ�வைர அவளிடம் ெபாய் ேபசாதவைன அந்த ேகள்வி ெபாய் ேபச
ைவத்த�…இ�ப� நிமிடத்தில் அைழப்ைப அவள் �ண்�க்க….அன்�
அவன் எ�த்த ��� அவேளா� இ�ந்த நட்ைப �ண்�க்க ெசய்�ம் என்�
அவன் நன்� அறிந்தி�ந்தான்…இயந்திர வாழ்க்ைக அவள் உைரயாடல் இன்றி
�ழல �வங்கிய�..ெவள்ளிக்கிழைமகளில் அவைள பார்ப்ைத நி�த்திக்
ெகாண்டான்..ஏன் என்ேனா� சரியாக ேப�வதில்ைல என்ற ேகள்விக்�…

தான் இேத கல்�ரியில் ேவ� ெபண்ைன காதலிப்பதாக�ம் அவேளா� ேபச
�யறச்சி ெசய்ததாக�ம் அந்த ேவைலயில் அவைள மறந்�விட்டதாக�ம்
நாைள மாைல 5 மணிக்� அவளிடம் தன் காதைல ெசால்லப்ேபாவதாக�ம்
ெசான்னான்..ேகாபப்ப�வாள் என நிைனத்தான்…

மகிழ்ச்சிேயா�..ேயாசைனகள் ெசான்னாள்…கவிைதகள் �லம் காதைல



ெசால்ல ெசான்னாள்…ஒ�ேவைள அவள் ேகாபப் பட்��ந்தால் அவ�க்�
இரண்டாம் திட்டத்ைத பயன்ப�த்த அவசியம் வந்தி�க்கா�…தான்
காதலித்தவேள தனக்� இன்ெனா� ெபண்ணிடம் காதைல �ற உதவி
ெசய்வெதல்லாம் அதிர்ஷம் ெபற்றவ�க்� மட்�ேம கிைடக்�ம் பாக்கியம்…
அவன் மனதில் ஓ�யெதல்லாம் இரண்ேட விஷயங்கள் தான்…அ�த்த
திட்டத்ைத எப்ப� நிைறேவற்�வ�..அ� நிைறேவறிய�டன்..தன்
அன்ைனக்காக ப�த்� அவர்களின் ஆைசப்ப� ஒ� ேவைலேயா� ஊர் ேபாய்
ேசர்வ�ம் கைடசிவைர அவர்கைள காப்பாற்�வ�ம்…ஆனா�ம் அவள்
நிைன�கள் தன்ைன என்ன ெசய்�ேமா என்ற �ழப்பத்�டன்… ம�நாள்
அவளிடம் தன் ெபாய்யான காதலிைய பற்றி�ம் அவளிடம் தன் ேபசிய
த�ணங்கைள பற்றி அவள் ேகட்டால் தைடயின்றி ெபாய் ெசால்ல கைதகைள
தாயார் ெசய்� ெகாண்��ந்தான்…ம�நாள் வந்த�…இ�வ�ம் ேபச
�வங்கினர்…

அவன் தயார் ெசய்த கைதகள் எல்லாம் காற்றில் பறந்தன..அவள் அந்த
ெபண்ைன பற்றி�ம் அவன் காதைல ெசால்லப்ேபாவதாக ெசான்ன ெபாய்ைய
பற்றி�ம் ஒ� வார்த்ைத �ட ேபசவில்ைல..இவ�க்�ம் அைதப்பற்றி ேபசி
ேம�ம் அவளிடம் ெபாய்கள் ேபச வி�ப்பமில்ைல…அவள� வாழ்க்ைகயில்
இன்�ம் தான் இ�ப்ப� சரியாக படவில்ைல அவ�க்�…அ�த்த திட்டத்ைத
நிைறேவற்ற காலம் பார்த்�க் ெகாண்��ந்தான்…அ�க்க� ேப�வைத
�ைறத்�க் ெகாள்ள..தன் உயிர் பிரிவைத தாேன பார்த்�க்
ெகாண்��ந்தான்…ஒ� நாள் ேபசாத அவன் ம�நாள் ேப�ைகயில் அந்த
திட்டம் பளித்த� அன்�…விைளயாட்டாக ஆரம்பிக்�ம் ேபா�
ெதரியவில்ைல ேபாக ேபாக இ� தான் சரியான ேநர�ம் �ழ்நிைல�ம் என
�ரிந்� ெகாண்டான்…அவள் ேகாபம் அவ�க்� நன்றாகேவ  ெதரி�ம்…தன்
நண்பன் ேப�வைத ேபால தாேன அவளிடத்தில் ேபச �வங்கினான்…அவள்
அைத நம்பாமல் இ�க்க அவைள ேபாரா� நம்பைவத்�….ேகள்விகளால்
அவைள ேகாபப்ப�த்தினான்..அவன் உங்கைள காதலிப்பதாக�ம் அைத
ெசால்ல தயங்�வதாக�ம் நண்பனான என்னிடத்தில் இைதெயல்லாம்
ெசால்லி �லம்�வதாக�ம் ெசான்னான்..அவ�க்� ேகாபம்
தைலக்ேகற..சந்ேதக�ம் பற்றிக்ெகாண்ட� ஒ� ேவைள ேப�வ� அவன்
தாேனா என்�.. Shiva எங்ேக என ேகட்டாள்..அவன் �ங்�வதாக�ம் தான்
அவன் ைகப்ேபசிைய பயன்ப�த்�வதாக�ம் ெசான்னான்…வந்த� ேகாபம்
அவ�க்� அவைன பற்றி நன்� ெதரி�ம் அவ�க்� அவன் ைகப்ேபசிைய
யா�க்�ம் தர மாட்டான் என்� நன்� அறிந்தவள்..ேப�வ� அவன் தான்
என்� உ�தி ெசய்தாள்..இவ்வள� கீழ்தரமான(cheap)ெசயைல அவன் 



ெசய்வான் என்� அவள் நிைனக்கேவ இல்ைல…உடேன அவன் நட்ைப
�ண்�க்க நிைனத்தாள்..இவ்வள� ேநரம் ேபசிய� நீ தான் என்� நன்றாக
ெதரி�ம்…இனிேம�ம் உன்ேனா� ேபச வி�ப்பமில்ைல என்றாள்..இ�தியாக
good bye….

தன் திட்டம் நிைறேவறியெதன்� மகிழ்ச்சி ெகாள்வதா இல்ைல
இனிேமல் அவள் தன் வாழ்வில் நிைன�களில் மட்�ம் தான் நிஜத்தில் இல்ைல
என்� கவைல ெகாள்வதா ெதரியவில்ைல…இைடயில் வந்தவன் இைடயில்
ேபானதாய் அவள் நிைனத்� ெகாள்வாள் இனிேமல் அவள் வாழ்க்ைகயில்
இன்பம் மட்�ேம என்ற நிைனப்� அவன் கவைலகைள மறக்க�த்த�…

இ�ந்தா�ம் அவ�க்� சந்ேதகம் வரக்�டாெதன்� விைளயாட்டாக
ெசய்ததாக�ம் மன்னிப்ைப�ம் ேகட்டான்..ஏெனனில் எப்ேபா�ம் சண்ைடயில்
அவைள சமாதானப்ப�த்�வான் அவன்..அவள் ��வில் மாற்றமில்ைல
என்ற�டன்..நி�த்திக் ெகாண்டான் ேப�வைத…நீ ெசய்த� தவ� என்�
இதயம் ெசால்ல எல்லாம் அவளின் நன்ைமக்�தான் இனி அவள் வாழ்வில்
இன்பம் தான் என்� �ைள ெசால்ல..இந்ந ஒ� �ைற �ைள ெசால்வைத
ேகட்�விட்டான் அவ�ம்..இரண்டாம் திட்டம் பளித்த�….

எல்ேலாரின் வாழ்க்ைகயி�ம் �தல் காதல் ேதால்வியிேல ���ம் என்�
ப�த்தைவ எல்லாம் நிஜமாகி ேபா�ம் என்�ம்…தாேன அவள் தன்ைனவிட்�
பிரிய காரணமாய் இ�ப்ேபன் என்ேறல்லாம் நிைனத்�க்�ட பார்த்த� இல்ைல
அவன்…எங்கி�ந்ேதா வந்� அவைள பார்த்� இனி வாழப்ேபா�ம் வாழ்க்ைக
அவேளா�தான் என கற்பைன ெசய்� வந்தெதல்லாம் ெநஞ்�க்�ள் நீங்கா
நிைனவாகிேபான�.ஆனால் எல்லாம் அவள் நன்ைமக்ேக என்�
நிைனக்ைகயில் எல்லாம் மறந்�ேபான�.. தான் நிைனத்த� ேபான்ேற அவள்
வாழ்வில் ஒவ்ெவா� ெநா��ம் இனிைமயாய் வாழப்ேபாகிறாள் என்ற எண்ணம்
அவன் ெசயைல நியாயப்ப�த்தின..�தன்�தலாய் தன்ைன ெதரியாமல்
இ�த்த ெநா�..�தலில் அவைள ேத�..ெவள்ளிக்கிழைமகளில் அவைள
ஆய்வகத்தில் பார்த்�..பின்ெதாடர்ந்�..ஒ�வழியாக அவேளா� ேபசி..நட்பாய்
பழகி..சண்ைடயிட்�..ேசாகங்கைள பகிர்ந்�..சந்ேதாஷத்தில் சிரித்த
காட்சிகள் எல்லாம் இன்�ம் நிைனவில் நீங்கா �வ�கள்..இனிேமல் வாழ்வ�
யா�க்காக என்� அவைன அவனாகேவ ேகள்வி ேகட்க..மணிய�த்த�
அவன் அைலேபசியில்…உடேன �க்கத்தில் இ�ந்� விழித்�க்
ெகாண்டான்…



�ரிய ஒளியில் கண்கள் �சிய�..அைழப்பில் அன்ைன இ�க்க
ஒன்�ம் �ரியவில்ைல அவ�க்�…

அம்மா: என்னபா..ேநத்� phone பன்னேவ இல்ல… Shiva: night

சீக்கிரேம �ங்கிட்ட அதான் பன்னல… அம்மா: சரி..சரி ேநரத்�க்�
�ங்�ற� correct தான்..ஆனா சாப்�ட்� �ங்�பா.. சிரித்�க்ெகாண்ேட
சரிமா..என்� ேபசி ��த்த�ம்..

�ழப்பத்தில் தைல �ற்றிய�…கைடசியாக அவள் தனக்�
நிச்சயதார்த்தம் என்� �றிய�ம்… அவள் தன் அம்மா �ப்ப�வதாக �றி
ெசன்ற�ம்..விரக்தியில் தான் உண� ேவண்டாெமன்� அவள் நிைனவில்
இ�ட்�ல் ப�த்�க் கிடந்த�ம் நிைன�க்� வந்த�…

அப்ேபா� தான் உயிர் வந்த� அவ�க்�…எல்லாம் “கனெவன்�”

�ரிந்த�…�ன்� மாதம் கழித்� வரப்ேபா�ம் january 27 தான் ேநற்� தன்
கனவில் வந்த�…தன் கண்டெதல்லாம் கன� என்ற நிம்மதி
ஒ��றம்..ஆனா�ம் இேததான் �ன்� மாதங்கள் கழித்� நடக்க
ேபாகிறெதன்ற எண்ணம் ஒ��றம்…இனிேம�ம் அவேளா�
ேபசலாமா?..இன்�ம் �ன்� மாதத்தில் நிச்சயம் ஆகப்ேபா�ம் ெபண்ணிடம்
மனதில் காதேலா� ேப�வ� சரியா..? இல்ைல தன் கனவில் வந்த� ேபான்ேற
திட்டத்ைத பயன்ப�த்தி அவ�க்� தன் ேமல் ேகாப�ம் ெவ�ப்�ம்
வரச்ெசய்� விடலாமா என்� ெநஞ்சம் நிைற�ம் வைர ேகள்விகள் அவ�ள்…

அ�தான் சரியான வழி தன் காதல் அவளிடம் ெசால்லாமேல சாகட்�ம் என்�
��ெவ�த்தான்…மனதில் அவள் �கத்தி�ம் அகத்தி�ம் எப்ேபா�ம்
மகிழ்ச்சி இ�க்க ேவண்�ம் எனேவ வி�ம்பினான்…..

கனவில் நடந்தைத நிைறேவற்றிவிட ெசன்றான்…ெசன்ற�ம் அவ�க்�
வந்தி�ந்த ��ஞ்ெசய்திகள் அவைன ஒ� நிமிடம் நிைல�ைலய
ைவத்த�…சரியாக 15 ��ஞ்ெசய்திகள் ெபா�ைமயாக ப�க்க
ெதாடங்கினான்………………

தாமதமாக வரப்ேபாவைத ெசான்னால் பயப்படாமல் இ�ப்பாள் என்�
Call ெசய்தால் காைல நடந்த சண்ைடைய மனதில் ைவத்�க் ெகாண்� cut

ெசய்� விட்டாள்… இ�ந்தா�ம் நாம் அவள் மீ� ேகாபப்பட்��க்க
�டாேதா?..எ��ம் ேபசாமல் அைறக்�ள் ெசன்�விட்டாள்…நாேம ெசன்�
ேபசலாமா?…நமக்காக வாழ்பவள்…தன் ஆைச மைனவி…அவள் �கத்ைத
இப்ப� பார்க்க நன்றாக இல்ைல…எப்ேபா�ம் அவள் உதட்ேடாரம் ஒட்�



இ�க்�ம் �ன்னைகைய காணவில்ைலேய..? இப்ப�ெயல்லாம் அவ�க்�ள்
அவள் நிைன�கள் வந்� வந்� ேபாக தவித்� ேபானான்…பக்கத்�
அைறயில் தான் இ�க்கிறாள்…அனா�ம் ஏேதா ஒன்� அவளிடம் ெசல்ல
விடாமல் த�க்கிற�….சரி ேநரில் ெசல்ல ேவண்டாம் ��ஞ்ெசய்தி
அ�ப்�ேவாம் என்� ேயாசைன வந்த�…ஆனால் அந்த ேயாசைன அவைன
இ�வ�ம் காதலித்த நாட்க�க்� ெகாண்� ெசன்ற�… அவள் அ�ப்பிய
��ஞ்ெசய்தியில்…

@9:15 pm Hello…shiva.. Saptiya.. Yenna online ah

kanom.. Yenna pandra.. After 9:45pm Oh..sir busy ya.. Un

kitta oru mukkiyamana vishyam sollam nu ninacha… Seri

okay.. Good night.. @10:44 pm Yenga da pona…eruma…

Thoongitiya…

தான் ஒ� இர� online வரவில்ைல என்ற�ம் அவள் தவித்த தவிப்�
அந்த ��ஞ்ெசய்திகளில் ெதரிந்த�…ஆனால் அவள் நிச்சயதார்த்தம்
ஆகப்ேபா�ம் ெபண் என்ற உணர்� இவைன தவிக்கவிட்ட�…தவிப்ைப
தணிக்க அவள் வந்�விட்டாள் online க்�…ைககள் ந�ங்க  

அவன்:chorry madam..night thoongita athan online varala..

அவள்: Nan kovama erukka..

அவள் ேகாபத்ைத அவேள ெசால்வதில் அத்தைன அழ� அவள்…

�கத்ைத ��க்கி ெகாள்வாள்…கண்கள் சிறிதாய் சினம்
காட்�ம்..நிைனத்� பார்த்தாேல அவைன அரியாமேல சிரித்�வி�வான்..

அவன்: athan Chorry sonnane..? அவள்: Chorry poori lam

onnum vena.. அவன்: seri..nee kovamave eru ana �க்கிமான
விஷயம்� ெசான்னிேய அத மட்�ம் ெசால்�…? அவள்: ��யா�…Po..

அவன்: Nan pavam la..sollu plz..? அவள்: Nee ya pavam..nee

fradu… அவள� திட்டல்கைள வாங்கேவ தவ�கள் ெசய்�
மாட்�க்ெகாள்ளலாம் என்� ேதான்றிய�… அவள்: Seri seri..soldran…

wait pannu…athu oru periya kathai…type panna late

aagum…

இ�ப� வரி ��ஞ்ெசய்தி வந்தி�ந்த�…அன்ைனக்� நீ vijay பத்தி
எனக்� ேகாபம் வர மாதிரி ேப�னல….



இ�ப�வரி ��ஞ்ெசய்தியில்…�தல் வரி அவர்க�க்�ள் நடந்த
சண்ைடைய �ற…மீதிவரிகள் தான் அவன் உயிேரா� வாழ காரணம்..

நீ vijay பத்தி எனக்� ேகாபம் வர மாதிரி ேப�னல..அேத மாதிரி நா�ம்
உன்ன ேகாவமாக்கலாம்� ஒ� ெபாய் ெசான்ன..ஆனா அத நீ
நம்பிட்ட..உன்ைமயா எனக்� நிச்சயதார்த்தம்லாம் இல்ல…உன்ன
ஏமாத்தலாம்� ெபாய் ெசான்ன…அ�க்�ள்ள அம்மா �ப்டாங்க..சரி வந்�
உண்ைமய ெசால்லலாம்� நிைனச்ச..ஆனா அ�க்�ள்ள நீ online விட்�
ேபாயிட்ட… வந்� ெசால்லாம்� பார்த்த நீ வரேவ இல்ல…எவ்ேளா ேநரம் wait

பன்ன ெதரி�மா…? இந்ந ��ஞ்ெசய்திைய ப�த்த�ம் அவ�க்� ஒன்�ேம
�ரியவில்ைல…

�ழப்பத்தில் தைலெவ�த்த�…அவள் தனக்� நிச்சயதார்த்தம் என்ற�
ெபாய் என்ற வரிைய மட்�ம் மீண்�ம் மீண்�ம் ப�த்� உ�தி ெசய்�
ெகாண்டான்..ஒ� நாள் தன் வாழ்ைவ பின் ேநாக்கி பார்த்தான்…அவ�க்�
நிச்சயதார்த்தம் நடந்ததாக தனக்� வந்த� கன�…தனக்� நிச்சயதார்த்தம்
என்� அவள் ெசான்ன�ம் ெபாய்..இந்த ெநா�ைய விட மகிழ்ச்சியான
த�ணம் இனி அவன் வாழ்வில் நடக்�மா..? என்� ெதரியாதவனாய்
சந்ேதாஷப்பட்டான்…ஆனால் இனிேமல்தான் அவன் வாழ்வில் ெபா�ப்�,
�ைமகள்,�ன்பங்கள்,வ�ைம வரப்ேபாகிறெதன்�ம் அதனால் அவன்
எ�க்கப்ேபா�ம் ��� தன் வாழ்ைவ மாற்றப்ேபாகிற� என்�ம் அப்ேபா�
ெதரியவில்ைல அவ�க்�… அவள்: hello…erukkiya..?

அவன்:erukka..erukka.. அவள்:antha msg ku reply ve kaanom..

அவன்:nan kovama erukka..

அவள் மீ� ேகாபப்படேவ ெதரியாதவன் ெபாய்யாய் ேகாபப்பட்டான்…

அவள் ெசான்ன ெபாய் தன்ைன கனவில் மரணம் வைர அைழத்�ச்
ெசன்ற�…ஒ� ேவைள அவள் இன்�ம் அவள் தான் ெபாய் ெசான்னதாக
ெசால்லவில்ைல என்றாள்..கனவில் வந்த� ேபால் அந்த திட்டங்கைள
நிைறேவற்றியி�ந்தால்..அச்ேசா..நிைனத்�க்�ட பார்கக ��யவில்ைல
அவற்ைறெயல்லாம்..அதனால் ெபாய்யான ேகாபத்ைத காட்�னான்… அவள்:

நான் நீ நம்ப மாட்ட� ெநனச்ச ஆனா நீ அத பத்தி எந்த ேகள்வி�ேம
ேகட்கல.. அவன்: ேகள்வி ேகக்�ற�க்�ள்ளதான் அம்மா �ப்டாங்க�
ேபாயிட்�ேய… அவள்:oh… அவன்: enna oh.. இப்ப�ேய அவர்கள�
உைரயாடல் ெதாடர சண்ைடகள் மறந்� இயல்பாய் ேபச �வங்கினர்..இனிேமல்
இ� மாதிரி ெபாய்லாம் ெசால்ல மாட்ேடன் என்� அவள் ெசால்ல…இனிேம



பத்தி நா�ம் உனக்� ேகாபம் வர மாதிரி ேபச மாட்ேடன் என அவ�ம்
சமாதானமாகிக் ெகாண்டனர்.. அவன் மனதில் உள்ள காதைல இனிேம�ம்
ெசால்லாமல் இ�ப்ப� தவ�…ஒ�ேவைள அவ�க்� தன் ேமல் காதல்
இல்ைலேயல் விலகிெகாள்ேவாம்.ஒ� ேவைள “காதல் இ�ந்தால்”..

திட்கள்கிைழைம அன்� அவன் ேவக ேவகமாக ேவைலக்� ெசல்ல
தயார் ஆகினான்….

ஒன்ப� மணிக்�ள் அ�வலகத்திற்�ள் ெசல்ல ேவண்�ம்… ஞாயிற்�
கிழைமயான ேநற்� தான் தனியாக ெவளிேய ெசன்� வந்த� அவ�க்�
பி�க்கவில்ைல..இர� பத்� மணிக்� வீட்�ற்� வந்தவன்..அசதியில்
உறங்கிவிட்டான்…இப்ேபாெதல்லாம் அவன் தன்ேனா� ேநரத்ைத
ெசலவி�வதில்ைல என்� ேகாபம் அவ�க்�…அ� மட்�மன்றி
வீட்�ற்�ள்ேள இ�ந்த �ன்றாவ� அைறைய �த்தம் ெசய்� அதன் சாவிைய
அவேன அ�வலகம் எ�த்� ெசன்�வி�கிறான்…இரவில் தாமதமாக
வீட்�ற்� வ�கிறான்…ெப�ம்பா�ம் அவள் அவன் வ�ம் வைர
காத்தி�ப்பாள்…ஒ�சில தினங்களில் வீட்� ேவைல ெசய்த அசதியில்
�ங்கிவி�வாள்…ேநற்� இர�ம் அப்ப�தான் �ங்கிவிட்டாள்..ேவக
ேவகமாக ேவைலக்� தயாரிகிக் ெகாண்��ந்தவ�க்� காைல உணைவ
தயார் ெசய்� ெகாண்ேட சண்ைடயிட �வங்கினாள்….

ெபண்டாட்�னா உங்க�க்� ேவைலக்காரியா ேபாச்�ல…இப்பலாம் நீ
எங்க ேபார.. 5 மணிக்� office ���ம்.ஆனா 10 மணிக்� வீட்�க்�
வர..என்ன �ப்�ட்� ேபாகாம நீ மட்�ம் ெவளிய ேபாற..அந்த room clean

பன்ன ஆனா சாவிய நீேய எ�த்�ட்� ேபாற…நீ என்ன பன்ற� என்னால
உன்ன �றிஞ்சிக்கேவ ��யல.. என்� ேகள்விகைள அ�க்கி   ெகாண்ேட
ேபானாள்..எைத�ம் காதில் வாங்காதவனாய் எப்ேபா�ம் அவன்
சட்ைடப்ைபயில் ைவக்�ம் ேபனாைவ ேத�க்ெகாண்��ந்தான்…நீ�ம் எல்ல
ஆம்பளங்க மாதிரி ஆகிட்டல…உன்ன பத்தி உன்னவிட அதிகம் ெதரிஞ்வ
ெசால்ற நீ மாறிட்ட…

அவன்: அப்�லாம் இல்ல.. அவள்: oh apdiya..?அப்ேபா ஒ� கவிைத
ெசால்�… காதலிக்�ம் ேபா� அவ�க்� பி�க்�ம் என்பதற்காக அ�வைர
கவிைதகள் என்றாேல என்ன என்� ெதரியாதவன் கற்�க்ெகாண்டான்
கவிைத எ�த…தான் �தன் �தலில் காதைல அவளிடம் ெசாண்ண
ெநா��தல்…அவள் அ�க்க� அவைன" ஒ� கவிைத?" என்�
ேகட்பாள்..இவ�ம் தன் அறிவிற்� எட்�ய வார்த்ைதகளில் அவைள



வர்ண்னிக்க அ� கவிைதயா�ம்…இ� தான் அவள் ெபயைர “ஒ� கவிைத”

என்� தன் அைலேபசியில் அவன் பதிந்� ைவக்க காரண�ம்..

அந்ேநரத்தில் அவள் ேகட்ட ேகள்விகள் தன்ைன �ழப்ப…அந்ேநரம் எ�ம்
ேதாண்றவில்ைல அவ�க்�.உனக்� என்ன இப்ேபா 5 மணிக்� வர�ம்
அவ்ேளாதான இன்னக்கி வர..அவைன ேம�ம் ேகாபமாக்க அந்த அைற
சாவிைய அவன் ைகயில் இ�ந்� பி�ங்கினாள்…ேகாபமைடந்த
அவன்..அவள் ைகயிலி�ந்� சாவிைய ேவகமாக பி�ங்கினான்..அவனின்
அந்த ெசயலில் மன�ைடந்தவள் அைமதியாக இ�ந்�விட்டாள்..அவ�ம்
அேத ேகாபத்தில் அ�வலகம்   ெசன்�விட்டான்..ஆனால் அன்ைறய தினம்
��வ�ம் அவளிடம் தான் அப்ப� நடந்�ெகாண்��க்க �டா� தான்
ெசய்த� தவ� என்� உ�த்திக்ெகாண்ேட இ�ந்த�…அவளிடம்
ேபசேவண்�ம் ேபால் இ�ந்த�….

அவேளா� ேபச ைகப்ேபசிைய ேத�பார்த்த ேபா�தான் ெதரிந்த�
அவ�க்�…காைல நடந்த சண்ைடயில் ைகப்ேபசிைய மறந்�விட்ேடாம்
என்�… சண்ைடயில் 5 மணிக்� வீட்�ற்� வ�கிேறன் என்� �றிவிட்�
வந்தான்..ஆனால் மைழ அைத நிைறேவற்ற விடாமல் ெசய்கிற�..தனக்காக
தனியாக காத்தி�ப்பாள்..அைர�ைறயாக மைலயாளம் ெதரிந்த அவ�க்�
பக்கத்� வீட்�ல் இ�ப்பவர்கைள �ட ெதரியா�…ேகரளாவில் வந்� ��ேயறி
ஒ�வ�டம் தான் ஆகிற�..தனியாய் என்ன ெசய்வாேளா என்ற பயம்
ஒ��றம்…அதனால் தன்ேனா� பணியாற்�ம் ராம் என்ற தமிழ் நண்பனிடம்
நான் கிளம்�கிேறன்..ஒ�ேவைள நான் ஒ� மணிேநரத்திற்�ள்
ெசன்�விட்டால் உனக்� call ெசய்கிேறன்..அப்ப� நான் call

ெசய்யவில்ைலேயல் என் மைனவிக்� call ெசய்� தான்
கிளம்பிவிட்டதாக�ம் மைழயால்
தாமதமாவதாக�ம்..ெசால்லிவிடெசான்னான்…ஏன் நீேய phoneல ேப�னா
என்ன என்� அவன் நண்பன் ேகட்க…நாைளக்� நான் அவ�க்� ெகா�க்க
ேபாற suspence ah அவ கண்�பி�க்க �டா�ல அதான்…காைலயில அவ
ேபாட்ட சண்ைடயில எல்லாத்ைத�ம் ஒலரி ெகாட்� இ�ப்ேபன்..நல்ல ேவைள
ேகாபமா ெவளிய வந்�ட்ட..என்றான்..அவன் நண்ப�ம் சரி என்�
ெசால்ல..அ�வலகத்தில் இ�ந்� கிளம்பியவன்..ந�வழியில்
மாட்�க்ெகாண்டான் மைழயில்..அவள் தவித்�க்ெகாண்��ப்பாள் என்பைத
உணர்ந்தவன்..அ�கில் இ�ந்த public PCO ல் அைழப்�விட அைத அவள்
�ண்�க்க..உண்ைமயிேல அவ�க்� ேகாபம் வந்த� அவள் ேமல்…அதனால்



தான் விட்�ற்�ள் �ைழந்த�ம் அவைள திட்�விட்� தனியைறக்�ள்
ெசன்�விட்டான்……..

ம�நாள் அவள் கல்�ரிக்� வந்தாள் தன் காதைல கண்�ப்பாக
ெசால்லிவிட ேவண்�ம் என்� ��ெவ�த்தவன்…ைதரியமாக அவளிடம்
நாைள உன்னிடம் ேநரில் ேபச ேவண்�ம் என்� ெசால்ல…

அவள் இப்பவாச்�ம் ைதரியம் வந்�ச்ேச உனக்� என்றாள்…அவளிடம்
காதைல ெசால்ல ஒ� 400 �ைற ஒத்திைகைய பார்த்�க்ெகாண்�…அவள்
தனக்� கவிைத பி�க்�ம் என்� �றிய நாள்�தல் தான் அவைள
நிைனத்�க் கி�க்கிய கவிைதகைள எல்லாம் எ�த்�க்ெகாண்� இ�தியாக
ஒ��ைற கண்ணா�ைய பார்த்� ேபசி ெசாதப்பிவிட்� கல்�ரியின் ந�ேவ
அைமந்த இடத்தில் காத்தி�க்�ம் அவைள பார்க்க ஓ�னான்…அவைள
ெந�ங்க ெந�ங்க இதய ��ப்� இ�மடங்காக ஆன�…அவைன
பார்த்�விட்டான்..இைமைய �ட அைசக்காமல் அவைனேய பார்க்கிறாள்…

ஆனால் அவனால் அவைள பார்க்க��யவில்ைல அ�தான் ெவட்கம் என்�
ெதரியவில்ைல அவ�க்�…ஒ�வழியாக அவ�க்�ம் அவ�க்�ம் 4 அ�
இைடெவளி இ�க்க இ�விழிக�ம் �தன்�தலாய் சந்தித்தன….

தைலைய சாய்த்� சாய்த்� அவன் ெவட்கப்ப�வைத பார்த்�
சிரிக்கிறாள்..வார்த்ைதகேள வரவில்ைல…

அவள்: சரி நீ ேபச மாட்ட ேபால நான் ெகௗம்�றன்… அவன்: ஒ�
நிமிஷம் அவள்: அப்பாடா..ஒ�வழியா ேநர்ல உன் �ரல ேகட்�ட்ட… (காதைல
ேநரில் ெசான்னவர்கள் தான் உன்ைமயான வீரன் என்� �றிந்�ெகாண்டான்..)

அவள்: அெதன்ன ைகயில note இங்க தா பார்க்கலாம்… அவன்: அைத
ெகா�க்�ற�க்� �ன்னா� ஒ�விஷயம் ெசால்ல�ம் அவள்: ெசால்�…

அவன் அவள் கண்கைள பார்க்க… அவள்: ஆமா என் கண்�க்�ள்ள என்ன
ேத�ற…அப்� பாக்�ற…

அவன்: �ன்னைக�டன்..எனக்� இ�வைரக்�ம் எல்லாேம
அம்மா,அப்பா,தங்கச்சி தான்..அவங்கள நல்லா பார்த்�க்கதான் நான் ப�க்க
வந்தேன தவிர எனக்காக நான் ேயாசிச்சேத இல்ல..ஆனா என்னக்கி என்ன நீ
இ�ச்சிட்� ேபானிேயா அப்ேபால இ�ந்� உன்ன�ம் அவங்கேளாட ேசர்த்�
பார்த்�க்க�ம்� ேதா�ச்�..அ�வைர அவன் ேப�வைத பார்த்�
�ன்னைகத்தவளின் �கம் மா�கிற� எப்ேபாலாம் என்மன� ேசாகமா
இ�க்�ம் ேபா�லாம்..உன்�ரல ேகட்ட உடேன என்னேய அறியாம என் ேசாகம்



ேபாயி�ம்..என்னவிட என்வீட்ட நீ நல்லா பார்த்�ப்ப�
ேதா��..இ�வைரக்�ம் நான் ேசர்த்�வச்ச காதெலல்லாம் உனக்� தர�ம்�
ேதா��..என்ப� வய� ஆனா�ம் இப்பமாதிரிேய உன்ன ரசிக்க�ம்,எனக்�
ெதரிஞ்ச வார்த்ைதயில் உன்ன வர்ண்ணிக்க�ம்.. என் வீட்ட நீ பார்த்�க்�ற
மாதிரி உன் விட்ட நான் பார்த்�க்க�ம்…காைலயில சண்ைட ேபாட�ம் ego

இல்லாம வீட்�ேவைல�ம் ெசஞ்சிட்� office க்�ம் ேபாயிட்� வர உன் கால
அ�க்கி விட்� சமாதானம் ஆக�ம்…இப்� ெநைறய…மிச்சம் இ�க்�ற என்
ஆ�ள உன் �ட வாழ்ந்�ட்� உன்�ட இ�க்�ம் ேபாேத…உன் தல��ய
ேகாதிட்ேட…ெதாலச்ச என் இதயத்ைத உன் கண்�ல ேத�ட்ேட உனக்�
�ன்னா� ெசத்�ேபாய்ட�ம்…இெதல்லாம் நடக்க நான் ப�ச்� ��ச்�
ேவைலக்� ேபாய் உங்க விட்ல வந்�ேப�ற வைரக்�ம் எனக்காக
காத்தி�ப்பியா…?அந்ேநரம் அவள் மனைத �ரிந்�ெகாள்ளேவ ��யவில்ைல
அவனால்…பதில் ேபசாமல் ேவகமாக ெசன்�விட்டாள்..அவன் அேத இடத்தில்
அைசயாமல் நின்றான்…

இவற்ைற நிைனத்�ப்பார்த்ததில் மணி அகியைத அவன் கவனிக்கேவ
இல்ைல…வண்�ைய எ�த்தான் ெவளிேய ெசன்� எேதா வாங்கி வந்� அந்த
�ன்றாவ� அைறயில்   ைவத்� �ட்�விட்� க�கார �ள்ைளேய
பார்த்�க்ெகாண்� காத்தி�ந்தான்…

அன்� பதில் �றாமேல ெசன்றவள்…அவனிடம் ேபச ேவண்�ெமன்�
இரயில் நிைலயத்திற்� அைழத்தி�ந்தாள்..என் வீட்ல ஒத்�ப்பாங்களா�
ெதரியல…அவங்க மனச நான் உைடக்க வி�ம்பல..நாம இப்ேபா இ�க்�ற
மாதிரிேய இ�ப்ேபாேம என்றாள்…ேகாபத்தில் எ�ம் ேபசாமல் பிரிந்�
ெசன்�விட்டான் அவன்..

அவைன இ�த்த கணம்,அவன் பார்த்த பார்ைவயிேல தி��விட்டான் தன்
இதயத்ைத என்� அவ�க்�ம் ெதரி�ம்.அவேனா� ேபச ஆரம்பித்த
நாட்களிேல அவன் அக்கைறயான ேபச்சில் கைரந்தவள்..தன்ைன அவன்
பக்கத்� ஆய்வகத்தில் இ�ந்� பார்ப்பைத�ம்,தன்ைன பின்ெதாடர்வைத�ம்
ஆனால் தன்னிடம் ேநரில் வந்� ேபச தயங்�வைத�ம் அறிந்த
அவள்..அவ�க்� அன்� இர�தான் ��ஞ்ெசய்தி அ�ப்பினாள்..அதன்
பின் அவைன ேபான்ேற அவ�ம் �தலில் அவைன காதைல ெசால்ல ைவக்க
ேவண்�ம் பிற�,எப்ப�யாவ� வீட்�ல் எ�த்� ெசால்லி சம்மதம்
வாங்கி..அவேனா� உலகத்தில் உள்ள அைனவ�ம் ெபாறாைம ப�ம்ப� வாழ
ேவண்�ம் என நிைனத்தி�ந்தாள்…ஆனால் அவன் காதைல ெசான்ன



ேநரத்தில் ஒ� ேவைள நம் வீட்�ல் சம்மதிக்கா விட்டால்…என்ற பயம் அவைள
ெந�ங்க பதில் �றாமல் ெசன்�விட்டாள்..ஆனால்…அந்த பிரிவில்
அவனின்றி வாழ ��யாெதன்� அறிந்தாள்… அவனின்றி தான் உயிரற்றவள்
என உணர்ந்தாள்…

அேத இரயில் நிைலயத்தில்…..

அவள்: நீ அன்ைனக்� ேகட்டல எனக்காக காத்தி�ப்பியா�.. நான்
காத்தி�க்�ற ஆனா ஒ� condition..? அவன்: என்ன.? அவள்: உனக்�
�ன்னா� உன் கண்ண பார்த்�கிட்ேட நான் ெசத்�ட�ம்…

அவன் வாழ்வில் அவ�க்காக எைத�ம் ெசய்யலாம் என்� அவைன
ேயாசிக்க ைவத்த த�ணம் அ�…அப்ேபா� எ�த்�க்ெகாண்ட
�ைகப்படத்ைத பார்த்�தான் அவள் பைழய நிைன�களில் �ழ்கிக்கிடந்தாள்
என்� அவ�க்� ெதரியா�…

அதிக மனிதர்கள் ெதன்படாத நிலம்.. மரங்க�ம் மலர்க�ம்
நிைறந்தவனம்.. நிலவின் ஒளிைய பிரதிபலக்�ம் நீேராைட.. இயற்ைக
அழகிைன எ�த்தியம்�ம் ஓைசகள் ெகாண்ட வீட்�ல் வாழ ஆைச அவ�க்�.

இ�தான் அவன் �றியப�, அவன் கடைமகைள ெசய்�ம் வைர அவள்
காத்தி�ந்�,இ�வீட்டாரின் சம்மதத்ேதா� தி�மணம் ெசய்த ேபாதி�ம்
அவர்கள் தனியாக வசிக்க காரணம்

“ஒ�ேவைள இ�வ�ம் ெவவ்ேவ� சாதியில் இ�ந்தி�ந்தால் அவர்கள்
ேசர்வ� க�னமாகி இ�க்கலாம்”..

மணி 12 எட்டப்ேபா�ம் ேநரத்தில் அவள் அைறக்� ெசன்றான்…அவன்
ேமல் ெகாண்ட ேகாபத்தில் �ங்கியவைள ெம�வாக சீண்�னான்..

ேகாபத்தில் எ�ந்தவளின் பார்ைவ எறித்த� அவைன ெமௗனமாகெவ
இ�ந்தாள்…அவள் கண்கைள தன் ைககளால் �� அைழத்�
ெசன்றான்..அவள் ெகாவத்�டன் விலகினாள்..ஆனா�ம் அவன் சிரித்�
ெகாண்ேட அைழத்� ெசன்றான் அவைள அந்த �ன்றாம் அைறக்�…

அந்தவீட்�ேல ெபரிய அைற அ�தான்…



அைறயின் ஒ�ப�தி என்� face art சம்மந்தமான ெபா�ட்கள்…அைற
�வர்கள் ��க்க நடனத்ைத எதிெராலிக்�ம் ஓவியங்கள்.ஒற்ைற
ெம��வர்த்தியன் ெவளிச்சத்தில் …ஒன்�ேம �ரியவில்ைல அவ�க்�…

அவன்:உனக்� என்ன ஆைசலாம் இ�க்� ெசால்� அவள்: நான்
�ன்னா� ெசாண்னேன அந்த மாதிரி வீ�..அப்றம எனக்� classical

dance கத்�கிட்� எல்லா�க்�ம் ெசால்லித்தர�ம்� ஆைச..அப்றம் Face

art கத்�க்க�ம்..அப்றம் உன்�டேவ இ�க்க�ம் அவ்ேளா தான்…

இெதல்லாம் அவள் காதலிக்�ம் ேபா� ெசான்னைவ…

மணி 12 ஆக… ேததி Jan 8…

அவன் தனிேய ெவளிேய ெசன்ற�.. இந்த அைறைய �த்தம் ெசய்த�…

தாமதமாக வந்தெதல்லாம் இதனால் தான் என்� �ரிந்�ெகாண்� அவைன
ஒ� காதல் பார்ைவ பார்த்தாேல.. எல்லாம் ேதாற்�ப்ேபான�.

அப்றம் நீ marriage-� �ன்னா� எனக்காக wait பன்ன ெகாஞ்சநாள்
கத்�கிட்ட classical Dance-அ இங்க பக்கத்� விட்ல இ�க்�ற சின்ன
�ழந்ைதக�க்ெகல்லாம் ெசால்லிதர ேபார அ�க்காக பக்கத்� வீட்ல
இ�க்�ற �ழந்ைதங்க வ�வாங்க..அப்றம் free time-ல நீ என்ன வச்சி
face art கத்�க்க ேபார,அப்றம் என் friend wife work பன்ற office-ல நீ
ஆைச பட்ட மாதிரி wednesday ல இ�ந்� ேவைலக்� ேபாக
ேபாறிங்க….இேதா offer letter…என அவள் ைகயில் ெகா�த்�
��ச்சி�க்கா….?

வாரத்ைதகேள வரவில்ைல அவ�க்�…ஒற்ைற ெம��வரத்தி
ெவளிச்சத்தில் cakeைய ெவட்�னாள்…அவ�க்� ஊட்�னாள்.. அவனின்
இந்த பரிைச அவள் எதிர்பார்க்கேவ இல்ைல..காற்��ட ெசல்ல��யாமல்
தவித்த� அவர்க�க்கிைடயில்…

வி�ந்த� அன்ைறய இர�.. அ�வைர அவ�க்� ேபார்ைவயாக
இ�ந்தவைன விலக ைவத்த�..

Calling Bell…

நீ தான் திறக்க ேவண்�ம் என அவைள எ�ப்பி… அவள் பின்ேன
ெசன்றான்… திைகத்�  ேபானாள்…



அவர்கள�  ெமாத்த ��ம்ப�ம் வந்�  நின்ற� வாசலில்…

அவள் அம்மா: என்னம்மா  எப்� இ�க்க..? Happy birthday chithi

என்றான்..அவள் அக்காவின் மகன்…

அவைன �க்கி ெகாண்�..அம்மாவிற்� பதில் ெசால்லி….அப்பாைவ
வர அைனவைர�ம் உள்ேள அைழத்� அமரைவத்�… அவர்க�க்� தண்ணீர்
ெகாண்� வர சமயலைறக்� ேபான அவைள பின் ெதாடர்ந்தவன் அைனத்�
ெகாண்டான் அவைள…

அவள்: நீ தான ticket ேபாட்� அவங்கள வர வச்ச…

அவன்: இல்லேய… அவங்களா வந்தாங்க…

அவன்: சரி… சந்ேதாஷமா இ�க்கியா…?

அவள்: இல்ல…இன்ெனா� இ�க்�..எனக்� அ� ேவ�ம்…
அவன்: என்ன� ேக�.

அவள்: I LOVE YOU ெசால்�…

அவன்: சிரித்�ெகாண்ேட ெசால்லி ேபா�மா என்றான்…

அவள்: இல்ல…. என் ேபேராட ெசால்�….

அவன்: அவன் ெசால்ல..

அவள்: இன்ெனா��ைற ெசால்�
அவன்: �ன்னைக�டன் I LOVE YOU ராஜீ….

�ற்�ம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம் க�விகள்:

மின்�த்தகங்கைளப் ப�ப்பதற்ெகன்ேற ைகயிேலேய ைவத்�க்
ெகாள்ளக்��ய பல க�விகள் தற்ேபா� சந்ைதயில் வந்�விட்டன. Kindle,

Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றில் ெப�ம்பங்� வகிக்கின்றன.

இத்தைகய க�விகளின் மதிப்� தற்ேபா� 4000 �தல் 6000 �பாய் வைர
�ைறந்�ள்ளன. எனேவ ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபா� இதைன
வாங்கி வ�கின்றனர்.

ஆங்கிலத்தி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:



ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்�த்தகங்கள் தற்ேபா� கிைடக்கப்
ெப�கின்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வ�வங்களில்
இ�ப்பதால், அவற்ைற ேமற்�றிய க�விகைளக் ெகாண்� நாம்
ப�த்�விடலாம்.

தமிழி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்திய �த்தகங்கெளல்லாம் நமக்� மின்�த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல. ProjectMadurai.com எ�ம் �� தமிழில்
மின்�த்தகங்கைள ெவளியி�வதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயில்
ஈ�பட்�ள்ள�. இந்தக் �� இ�வைர வழங்கி�ள்ள தமிழ் மின்�த்தகங்கள்
அைனத்�ம் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிக�ம் பைழய
�த்தகங்கள்.

சமீபத்திய �த்தகங்கள் ஏ�ம் இங்� கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல.

சமீபத்திய �த்தகங்கைள தமிழில் ெப�வ� எப்ப�?

அேமசான் கிண்�ல் க�வியில் தமிழ் ஆதர� தந்த பிற�, தமிழ்
மின்�ல்கள் அங்ேக விற்பைனக்�க் கிைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ைற நாம்
பதிவிறக்க இயலா�. ேவ� யா�க்�ம் பகிர இயலா�.

சமீபகாலமாக பல்ேவ� எ�த்தாளர்க�ம், பதிவர்க�ம், சமீபத்திய
நிகழ்�கைளப் பற்றிய விவரங்கைளத் தமிழில் எ�தத் ெதாடங்கி�ள்ளனர்.
அைவ இலக்கியம், விைளயாட்�, கலாச்சாரம், உண�, சினிமா, அரசியல்,

�ைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்பம் ேபான்ற பல்ேவ�
தைலப்�களின் கீழ் அைமகின்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள
உ�வாக்க உள்ேளாம்.

அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள் Creative Commons

எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடப்ப�ம். இவ்வா� ெவளியி�வதன் �லம்
அந்தப் �த்தகத்ைத எ�திய �ல ஆசிரிய�க்கான உரிைமகள் சட்டரீதியாகப்
பா�காக்கப்ப�கின்றன. அேத ேநரத்தில் அந்த மின்�த்தகங்கைள யார்
ேவண்�மானா�ம், யா�க்� ேவண்�மானா�ம், இலவசமாக வழங்கலாம்.



எனேவ தமிழ் ப�க்�ம் வாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மின்�த்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்�க் ெகாள்ள ���ம்.

தமிழிலி�க்�ம் எந்த வைலப்பதிவிலி�ந்� ேவண்�மானா�ம்
பதி�கைள எ�க்கலாமா?

�டா�.

ஒவ்ெவா� வைலப்பதி�ம் அதற்ெகன்ேற ஒ�சில அ�மதிகைளப்
ெபற்றி�க்�ம். ஒ� வைலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவர� பதிப்�கைள “யார்
ேவண்�மானா�ம் பயன்ப�த்தலாம்” என்� �றிப்பிட்��ந்தால் மட்�ேம
அதைன நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அதாவ� “Creative Commons” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் வ�ம்
பதிப்�கைள மட்�ேம நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அப்ப� இல்லாமல் “All Rights Reserved” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ்
இ�க்�ம் பதிப்�கைள நம்மால் பயன்ப�த்த ��யா�.

ேவண்�மானால் “All Rights Reserved” என்� விளங்�ம்
வைலப்பதி�கைளக் ெகாண்��க்�ம் ஆசிரிய�க்� அவர� பதிப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி நாம் நம�
ேவண்�ேகாைளத் ெதரிவிக்கலாம். ேம�ம் அவர� பைடப்�கள் அைனத்�ம்
அவ�ைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் நாம்
அளிக்க ேவண்�ம்.

ெபா�வாக ��ப்�� பதி�கைள   உ�வாக்�ேவா�க்� அவர்கள�
பதி�கள்   நிைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்�ம் என்ற எண்ணம்
இ�க்�ம். நாம் அவர்கள� பைடப்�கைள எ�த்� இலவச
மின்�த்தகங்களாக வழங்�வதற்�  நமக்�
அவர்கள் அ�மதியளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்கள� பைடப்�கள்
ெப�ம்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைட�ம். வாசகர்க�க்�ம் நிைறய
�த்தகங்கள் ப�ப்பதற்�க் கிைடக்�ம்

வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வைலப்பதி� �கவரிகளில் �ட
அவர்க�ைடய பைடப்�கைள ேத�க் கண்�பி�த்� ப�க்கலாம். ஆனால்
நாங்கள் வாசகர்களின் சிரமத்ைதக் �ைறக்�ம் வண்ணம் ஆசிரியர்களின்



சிதறிய வைலப்பதி�கைள ஒன்றாக இைணத்� ஒ� ��
மின்�த்தகங்களாக உ�வாக்�ம் ேவைலையச் ெசய்கிேறாம். ேம�ம் அவ்வா�
உ�வாக்கப்பட்ட �த்தகங்கைள “மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம்
க�விகள்”-க்� ஏற்ற வண்ணம் வ�வைமக்�ம் ேவைலைய�ம் ெசய்கிேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த வைலத்தளத்தில்தான் பின்வ�ம் வ�வைமப்பில் மின்�த்தகங்கள்
காணப்ப�ம்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்திலி�ந்� யார் ேவண்�மானா�ம் மின்�த்தகங்கைள
இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்(download) ெசய்� ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா� பதிவிறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட �த்தகங்கைள
யா�க்� ேவண்�மானா�ம் இலவசமாக வழங்கலாம்.

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க வி�ம்�கிறீர்களா? 

நீங்கள் ெசய்யேவண்�யெதல்லாம் தமிழில் எ�தப்பட்��க்�ம்
வைலப்பதி�களிலி�ந்� பதி�கைள
எ�த்�, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல்
ேபாட்� ஓர் எளிய மின்�த்தகமாக மாற்றி எங்க�க்� அ�ப்ப�ம்.

அவ்வள�தான்!

ேம�ம் சில பங்களிப்�கள் பின்வ�மா�:

1. ஒ�சில பதிவர்கள்/எ�த்தாளர்க�க்� அவர்கள� பைடப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி மின்னஞ்சல்
அ�ப்�தல்

2. தன்னார்வலர்களால் அ�ப்பப்பட்ட மின்�த்தகங்களின் உரிைமகைள�ம்
தரத்ைத�ம் பரிேசாதித்தல்

3. ேசாதைனகள் ��ந்� அ�மதி வழங்கப்பட்ட தரமான
மின்�த்தகங்கைள நம� வைலதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்தல்



வி�ப்ப�ள்ளவர்கள்  freetamilebooksteam@gmail.com  எ�ம்
�கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். 

இந்தத் திட்டத்தின் �லம் பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் யார்?

யா�மில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் ��க்க ��க்க தன்னார்வலர்களால்
ெசயல்ப�கின்ற ஒ� வைலத்தளம் ஆ�ம். இதன் ஒேர ேநாக்கம்
என்னெவனில் தமிழில் நிைறய மின்�த்தகங்கைள உ�வாக்�வ�ம், அவற்ைற
இலவசமாக பயனர்க�க்� வழங்�வ�ேம ஆ�ம்.

ேம�ம் இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள், ebook reader

ஏற்�க்ெகாள்�ம் வ�வைமப்பில் அைம�ம்.

இத்திட்டத்தால் பதிப்�கைள எ�திக்ெகா�க்�ம் ஆசிரியர்/பதிவ�க்�
என்ன லாபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் �லம் எந்தவிதமான ெதாைக�ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் �திதாக இதற்ெகன்� எந்தஒ�
பதிைவ�ம்  எ�தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

ஏற்கனேவ அவர்கள் எ�தி ெவளியிட்��க்�ம் பதி�கைள
எ�த்�த்தான் நாம் மின்�த்தகமாக ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ� அவரவர்களின் வைலதளத்தில் இந்தப் பதி�கள் அைனத்�ம்
இலவசமாகேவ கிைடக்கப்ெபற்றா�ம், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்
ெதா�த்� ebook reader ேபான்ற க�விகளில் ப�க்�ம் விதத்தில் மாற்றித்
த�ம் ேவைலைய இந்தத் திட்டம் ெசய்கிற�.

தற்ேபா� மக்கள் ெபரிய அளவில் tablets மற்�ம் ebook readers

ேபான்ற க�விகைள நா�ச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெந�ங்�வதற்� இ� ஒ�
நல்ல வாய்ப்பாக அைம�ம்.

நகல் எ�ப்பைத அ�மதிக்�ம் வைலதளங்கள் ஏேத�ம் தமிழில்
உள்ளதா?

உள்ள�.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


பின்வ�ம் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எ�ப்பதிைன
அ�மதிக்கின்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எவ்வா� ஒர் எ�த்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்தின் கீழ்
அவர� பைடப்�கைள ெவளியி�மா� ��வ�?

இதற்� பின்வ�மா� ஒ� மின்னஞ்சைல அ�ப்ப ேவண்�ம்.

�வக்கம்

உங்கள� வைலத்தளம் அ�ைம (வைலதளத்தின் ெபயர்).

தற்ேபா� ப�ப்பதற்� உபேயாகப்ப�ம் க�விகளாக Mobiles மற்�ம்
பல்ேவ� ைகயி�ப்�க் க�விகளின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்� வந்�ள்ள�.

இந்நிைலயில் நாங்கள்  http://www.FreeTamilEbooks.com  எ�ம்
வைலதளத்தில், பல்ேவ� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள ெவவ்ேவ� �ைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒ� �திய திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ேளாம். 

இங்� ேசகரிக்கப்ப�ம் மின்�த்தகங்கள் பல்ேவ� கணிணிக்
க�விகளான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,

tablets with android, iOS ேபான்றவற்றில் ப�க்�ம் வண்ணம் அைம�ம்.
அதாவ� இத்தைகய க�விகள் support ெசய்�ம் odt, pdf, ebub, azw

ேபான்ற வ�வைமப்பில் �த்தகங்கள் அைம�ம்.

இதற்காக நாங்கள் உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள ெபற
வி�ம்�கிேறாம். இதன் �லம் உங்கள� பதி�கள் உலகளவில் இ�க்�ம்
வாசகர்களின் க�விகைள ேநர�யாகச் ெசன்றைட�ம்.

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/


எனேவ உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள  பிரதிெய�ப்பதற்�ம்
அவற்ைற மின்�த்தகங்களாக மாற்�வதற்�ம் உங்கள� அ�மதிைய
ேவண்�கிேறாம்.

இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்களில் கண்�ப்பாக ஆசிரியராக
உங்களின் ெபய�ம் மற்�ம் உங்கள� வைலதள �கவரி�ம் இடம்ெப�ம்.
ேம�ம் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்�ம்தான்
ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/ 

நீங்கள் எங்கைள பின்வ�ம் �கவரிகளில் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G

plus: https://plus.google.com/communities/10881776049217

7970948 

 

நன்றி.

���

ேமற்�றியவா� ஒ� மின்னஞ்சைல உங்க�க்�த் ெதரிந்த அைனத்�
எ�த்தாளர்க�க்�ம் அ�ப்பி அவர்களிடமி�ந்� அ�மதிையப் ெப�ங்கள்.

��ந்தால் அவர்கைள�ம் “Creative Commons License”-ஐ
அவர்க�ைடய வைலதளத்தில் பயன்ப�த்தச் ெசால்�ங்கள்.

கைடசியாக அவர்கள் உங்க�க்� அ�மதி அளித்� அ�ப்பியி�க்�ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  எ�ம்
�கவரிக்� அ�ப்பி ைவ�ங்கள். 

ஓர் எ�த்தாளர் உங்கள� உங்கள� ேவண்�ேகாைள ம�க்�ம்
பட்சத்தில் என்ன ெசய்வ�?

http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


அவர்கைள�ம் அவர்கள� பைடப்�கைள�ம் அப்ப�ேய விட்�விட
ேவண்�ம்.

ஒ�சில�க்� அவர்க�ைடய ெசாந்த �யற்சியில் மின்�த்தகம்
தயாரிக்�ம் எண்ணம்�ட இ�க்�ம். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்�ம்
மீண்�ம் ெதாந்தர� ெசய்யக் �டா�.

அவர்கைள அப்ப�ேய விட்�விட்� அ�த்த�த்த எ�த்தாளர்கைள
ேநாக்கி நம� �யற்சிையத் ெதாடர ேவண்�ம்.

 

மின்�த்தகங்கள் எவ்வா� அைமய ேவண்�ம்?

ஒவ்ெவா�வர� வைலத்தளத்தி�ம் �ைறந்தபட்சம் �ற்�க்கணக்கில்
பதி�கள் காணப்ப�ம். அைவ வைகப்ப�த்தப்பட்ேடா அல்ல� வைகப்ப�த்தப்
படாமேலா இ�க்�ம். 

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்� ஒ� ெபா�வான
தைலப்பின்கீழ் வைகப்ப�த்தி மின்�த்தகங்களாகத் தயாரிக்கலாம். அவ்வா�
வைகப்ப�த்தப்ப�ம் மின்�த்தகங்கைள ப�தி-I  ப�தி-II  என்�ம் �ட
தனித்தனிேய பிரித்�க் ெகா�க்கலாம். 

தவிர்க்க ேவண்�யைவகள் யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்�ம் வன்�ைற ேபான்றவற்ைறத் �ண்�ம் வைகயான
பதி�கள் தவிர்க்கப்பட ேவண்�ம். 

எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்வ� எப்ப�?

நீங்கள் பின்வ�ம் �கவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google

Plus: https://plus.google.com/communities/10881776049

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


2177970948  

இத்திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ளவர்கள் யார்?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

கணியம் அறக்கட்டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

கணியம் அறக்கட்டைள

 

ெதாைல ேநாக்� – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்�ம் இனக்��க்கள் சார்ந்த ெமய்நிகர்வளங்கள்,

க�விகள் மற்�ம் அறி�த்ெதா�திகள், அைனவ�க்�ம்   கட்டற்ற
அ�க்கத்தில் கிைடக்�ம் �ழல்

பணி இலக்�  – Mission

https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


அறிவியல் மற்�ம் ச�கப் ெபா�ளாதார வளர்ச்சிக்� ஒப்ப, தமிழ்
ெமாழியின் பயன்பா� வளர்வைத உ�திப்ப�த்�வ�ம், அைனத்� அறி�த்
ெதா�திக�ம், வளங்க�ம் கட்டற்ற அ�க்கத்தில் அைனவ�க்�ம்
கிைடக்கச்ெசய்த�ம்.

 

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்

கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com

கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இலவச தமிழ் மின்�ல்கள் –

http://FreeTamilEbooks.com

 

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்

உைர ஒலி மாற்றி –  Text to Speech

எ�த்�ணரி – Optical Character Recognition

விக்கி�லத்�க்கான எ�த்�ணரி

மின்�ல்கள் கிண்�ல் க�விக்� அ�ப்�தல் – Send2Kindle

விக்கிப்பீ�யாவிற்கான சி� க�விகள்

மின்�ல்கள் உ�வாக்�ம் க�வி

உைர ஒலி மாற்றி – இைணய ெசயலி

சங்க இலக்கியம் – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிக�க்ககான விக்கி�லம்
மின்�ல்கள் பதிவிறக்கப் பட்�யல்

FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்�ல்கள்
பதிவிறக்கப் பட்�யல்

 

அ�த்த திட்டங்கள்/ெமன்ெபா�ட்கள்

 

விக்கி �லத்தில் உள்ள மின்�ல்கைள ப�திேநர/�� ேநரப்
பணியாளர்கள் �லம் விைரந்� பிைழ தி�த்�தல்

�� ேநர நிரலைர பணியமர்த்தி பல்ேவ� கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்
உ�வாக்�தல்

தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட்டைறகள் நடத்�தல்

கணியம் வாசகர் வட்டம் உ�வாக்�தல்

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள், கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் வளங்கைள
உ�வாக்�பவர்கைளக் கண்டறிந்� ஊக்�வித்தல்

கணியம் இதழில் அதிக பங்களிப்பாளர்கைள உ�வாக்�தல், பயிற்சி
அளித்தல்

மின்�லாக்கத்�க்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

எ�த்�ணரிக்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உ�வாக்கி ெவளியி�தல்

http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெத�, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்

தமிழ்நா� ��வைத�ம் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/


�ழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வ�வில் வழங்�தல்

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ�ங்�ப�த்தி API க்� ேதாதாக
மாற்�தல்

http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பதி� ெசய்�ம் ெசயலி
உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த்�ப் பிைழத்தி�த்தி உ�வாக்�தல்

தமிழ் ேவர்ச்ெசால் கா�ம் க�வி உ�வாக்�தல்

எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்�ல்கைள�ம் Google

Play Books, GoodReads.com ல் ஏற்�தல்

தமிழ் தட்டச்� கற்க இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த�ம் ப�க்க�ம் கற்ற இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேமற்கண்ட திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கைள உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த
உங்கள் அைனவரின் ஆதர�ம் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேற�ம் பங்களிக்க
இய�ம் எனில் உங்கள் விவரங்கைள  kaniyamfoundation@gmail.com

க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்�ங்கள்.

 

ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளயின் ெசயல்கள், திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கள்
யா�ம் அைனவ�க்�ம் ெபா�வானதாக�ம், 100%

ெவளிப்பைடத்தன்ைம�ட�ம் இ�க்�ம்.இந்த இைணப்பில் ெசயல்கைள�ம்,
இந்த இைணப்பில் மாத அறிக்ைக, வர� ெசல� விவரங்க�ட�ம்
காணலாம்.

http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


கணியம் அறக்கட்டைளயில் உ�வாக்கப்ப�ம் ெமன்ெபா�ட்கள் யா�ம்
கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்களாக �ல நிர�டன், GNU GPL, Apache, BSD,

MIT, Mozilla ஆகிய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளியிடப்ப�ம்.
உ�வாக்கப்ப�ம் பிற வளங்கள், �ைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்�கள்,

காெணாளிகள், மின்�ல்கள், கட்�ைரகள் யா�ம் யாவ�ம் பகி�ம்,
பயன்ப�த்�ம் வைகயில் கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இ�க்�ம்.

நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமி�க்கான கட்டற்ற வளங்கைள உ�வாக்�ம்
ெசயல்கைள சிறந்த வைகயில் விைரந்� ெசய்ய ஊக்�விக்�ம்.

பின்வ�ம் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அ�ப்பி, உடேன
விவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்� மின்னஞ்சல்
அ�ப்�ங்கள். 

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

 

UPI ெசயலிக�க்கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

�றிப்�: சில UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்
ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கிக் கணக்� எண், IFSC code ஐ
பயன்ப�த்த�ம்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case

kindly use Account number and IFSC code for internet

banking.
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